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Sammanfattning 

Syfte: Studien syftar till att undersöka korrelation och samstämmighet mellan tre olika 

formulär, Sw-VHI, VHI-T och VHI-11 samt vilka svenska versioner av VHI som används av 

logopeder och foniatrer i klinisk verksamhet. Vidare är syftet att undersöka om en enskild 

fråga ur Hälsoenkät 2010, i studien kallad ”Folkhälsofrågan” (”Blir din röst trött, ansträngd 

eller hes när du talar? Bortse från besvär som beror på att du är förkyld/har en 

luftvägsinfektion. Besvären kan variera, men försök ange ett genomsnitt”) kan antas 

vara tillräcklig som mått för individens subjektiva upplevelse av röstbesvär. 

Metod: 75 konsekutiva patienter rekryterades från Skånes universitetssjukhus i Lund och från 

Helsingborgs Lasarett. De ombads fylla i Sw-VHI, VHI-T, VHI-11 och ”Folkhälsofrågan”. 

Data analyserades statistiskt avseende samstämmighet mellan Sw-VHI, VHI-T och VHI-11 

samt korrelation mellan dessa formulär och ”Folkhälsofrågan”. Vidare skickades fyra frågor 

avseende användande av svenska versioner av VHI ut till kliniskt verksamma foniatrer och 

logopeder.  

Resultat och slutsats: Resultaten visar att flera svenska versioner av VHI används bland 

kliniskt verksamma foniatrer och logopeder. Det finns en hög grad av samstämmighet mellan 

Sw-VHI, VHI-T, VHI-11 och god korrelation till ”Folkhälsofrågan”. 

 

Nyckelord: Samstämmighet, Sw-VHI, VHI-T, VHI-11, Självskattning 



 

 

Abstract 

Purpose: The aim of the study is to compare three of the Swedish versions, Sw-VHI, VHI-T 

and VHI-11, to assess the level of agreement between them, as well as the correlation between 

them and a single question from Hälsoenkät 2010, hereby called “Folkhälsofrågan” (“Does 

your voice get tired, strained or hoarse when speaking? Disregard symptoms that can be 

explained by a cold or throat infection. Symptoms can vary but try to give an average”). The 

study also tries to answer how these different versions are used in the clinical setting by 

speech and language therapists and phoniatricians.  

Method: Sw-VHI, VHI-T, VHI-11 and “Folkhälsofrågan” were administered to 75 

consecutive patients from Skånes universitetssjukhus in Lund and from Helsingborgs lasarett. 

The data was subjected to measures of correlation and agreement. A questionnaire containing 

four questions regarding usage of VHI were sent to speech and language therapists and 

phoneticians.  

Results and conclusion: Data shows a high degree of correlation and agreement between Sw-

VHI, VHI-T and VHI-10. There was also a strong correlation to “Folkhälsofrågan”. The 

questionnaire showed that several of the Swedish versions of the VHI are in use.  
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  Inledning 

Röstbesvär innebär för många individer en betydande funktionsnedsättning och 

negativ påverkan på områden så som arbete, social förmåga och psykiskt välbefinnande. 

Fysiologiska undersökningsmetoder som laryngoskopi, akustisk analys och perceptuell 

undersökning kan ge en diagnos och i många fall hänvisning till lämplig behandling. De säger 

dock inget om hur röstbesvären och eventuell behandling påverkar individens funktionsnivå 

och psykosociala hälsa (Bouwers & Dikkers, 2007). Vikten av individens egen skattning av 

sin livssituation gjordes tydlig i och med lanseringen av ICF, International Classification of 

Functioning, Disability and Health (Socialstyrelsen, 2003). ICF innebär en holistisk syn på 

hälsa, snarare än ohälsa, och belyser individens hälsotillstånd genom en rad olika aspekter, 

däribland kroppsliga, individuella och sociala. Genom klassifikationssystemet lyfts även 

faktorer såsom delaktighet, aktivitet och omgivningens påverkan på individen upp.  

Jacobson, Johnson, Grywalski, Sibergleri, Benninger et al. (1997) utvecklade ett av de 

första självskattningsformulären för röstproblem, Voice Handicap Index (VHI). VHI är ett 

självskattningsformulär som syftar till att mäta den enskilda individens upplevelse av 

röstproblem. Jacobson et al. motiverade behovet av ett formulär som ett svar på frågan varför 

två personer med samma medicinska diagnos kan uppleva de röstrelaterade symptomen så 

olika. Författaren ger ett exempel med två personer med ensidig stämbandsförlamning där den 

ena är pensionerad, bor själv och har få sociala kontakter och den andra jobbar som säljare 

och har två små barn hemma. Det är inte svårt att föreställa sig att säljaren troligen upplever 

sina röstbesvär som mer hindrande än pensionären (Jacobson et al., 1997). 

Strukturerade, kvantifierbara och statistiskt stabila instrument ger ökade möjligheter 

till utvärdering av behandlingsinsatser och kvalitetssäkring, både i den kliniska verksamheten 

såväl som i forskningssammanhang (Hammarberg, Södersten, & Lindestad, 2008). I Sverige är 

kliniskt gängse rutin att det är den enskilde vårdgivaren som beslutar vilket 

själskattningsformulär hen vill administrera till sina patienter. I en klinisk vardag där tiden 

med varje enskild patient är kort (Myndigheten för vårdanalys, 2013) blir även tiden det tar att 

administrera formulären en faktor. Andra faktorer, förutom tidsåtgång, som kan tänkas 

påverka val av formulär är: tillgänglighet till material, patientens ålder, yrke och 

hälsotillstånd, personliga preferenser och vanor hos vårdgivaren samt interna riktlinjer och 

praxis på respektive vårdinstans. 

 

Bakgrund 

Idag finns det flera självskattningsformulär för att mäta individens subjektiva 

upplevelse av röstbesvär och många av dem är översatta till svenska. Förutom VHI och VHI-

10, finns bland andra: Voice Related Quality of Life (Hogikyan & Sethuraman, 1999, svensk 

översättning Gustafson & Larson, 2012), Voice Activity and Participation Profile (Ma & Yiu, 

2001, svensk översättning Elofson & Lind, 2005), Voice Symptom Scale (Deary, Vilson, 

Carding, & MacKenzie, 2003, svensk översättning Stölten & Svanell, 2011) och Voice 

Outcome Survery (Glicklich, Glovsky, & Montgomery, 1999). 

VHI är troligen det självskattningsformulär som används mest internationellt (Colton, 

Casper & Leonard, 2011) och är översatt och anpassat till ett flertal språk, däribland svenska 

(Amir, Tavor, Leibovitzh, Ashkenazi, Michael, Primov-Fever et al., 2006). VHI är normerat och 
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validerat och anses ha en hög reliabilitet (Rosen, Lee, Osborne, Zulio & Murry, 2004). Det 

används såväl kliniskt som i forskningssammanhang och har visat sig vara tillförlitligt som 

självskattningsverktyg i flera studier (Amir et al., 2006). 

 VHI består av 30 påståenden jämt fördelade över tre kategorier: kroppslig och fysisk 

domän, emotionell domän och funktionsdomän. Påståendena besvaras på en femgradig 

likertskala: never, almost never, sometimes, almost always och always. Poäng ges från 0 

(never) till 4 (always) och en totalsumma räknas ut (0–120 poäng) (Jacobson et al., 1997). 

 Rosen et al. (2004) skapade en förkortad version av VHI: Voice Handicap Index-10 

(VHI-10). Med hjälp av en expertpanel och analyser av totalt 259 personers (inklusive 

personer med och utan röstproblem) svar på VHI, valdes de tio mest robusta påståendena ut 

från det 30 frågor långa originalet. Statistiska analyser visade på hög validitet och god 

korrelation till VHI. VHI-10 bygger på samma likertskala och poängsättning som VHI och 

totalpoängen uppgår till mellan 0 och 40 (Rosen et al., 2004). Formuläret är normerat och en 

totalpoäng över 11 ska ses som indikation på röstbesvär (Arffa, Krishna, Gartner-Schmidt & 

Rosen, 2012).  

 

VHI på svenska 

I föreliggande studie kommer enbart svenska versioner av VHI (Jacobson et al., 1997) 

och VHI-10 (Rosen et al., 2002) att behandlas. Nedan finns en kort redogörelse för samtliga 

sex svenska versioner av VHI och VHI-10 som finns idag. Av dessa sex kommer enbart de tre 

första behandlas vidare i studien. Valet att enbart behandla tre av de sju bygger på en vilja att 

jämföra två långa versionerna av VHI (Swedish Voice Handicap Index och Voice Handicap 

Index – Throat), dels med varandra och dels med en förkortad variant (Voice Handicap Index-

11). Voice Handicap Index-10 uteslöts då det inte är vetenskapligt granskat (se nedan). 

Versionerna för barn respektive sångare uteslöts på grund av tillgängligt urval av deltagare. 

 Swedish Voice Handicap Index. Ohlsson och Dotevall (2009) gjorde den första 

svenska översättningen av VHI och kallade den Swedish Voice Handicap Index (Sw-VHI). 

Sw-VHI omtalas även som Rösthandikappindex (RHI) (Hengen & Petersson, 2013), vilket 

även är rubriken på formuläret (Bilaga 1). I denna studie kommer benämningen Sw-VHI 

användas genomgående.  

Sw-VHI är normerat, validerat och reliabilitetstestat (Ohlsson & Dotevall, 2009). Det 

är därutöver normerat för personer över 65 år (Yousef & Bergström 2012). Liksom det 

amerikanska originalet innehåller Sw-VHI 30 påståenden jämt fördelade över tre kategorier: 

kroppslig och fysisk domän, emotionell domän och funktionsdomän. Påståendena besvaras, 

likt VHI, på en femgradig likertskala: aldrig (0), nästan aldrig (1), ibland (2), nästan alltid (3) 

och alltid (4). Detta ger en möjlig totalpoäng på mellan 0 och 120 (Ohlsson & Dotewall, 

2009) 

Voice Handicap Inedx-Throat. Lyberg-Åhlander, Rydell, Eriksson och Schalén 

(2010) gjorde en oberoende översättning av VHI, Voice Handicap Index – Throat (VHI-T). 

VHI-T innehåller förutom de tre kategorierna från VHI även två nya kategorier, en för 

symptom i halsregionen (10 påståenden), och en för sång (10 påståenden) (bilaga 2). VHI-T 

är validerat och reliabilitetstestat. Likertskalan och poängräkningen behölls från VHI. 

Totalpoängen för VHI-T uppgår till mellan 0 och 200 poäng, inräknat alla fem kategorier. 

Formuläret omtalas som VHI-T (Lyberg-Åhlander et al., 2010) eller som VHI-Lund 
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(Eriksson, 2009). I formuläret (bilaga 2) används beteckningen VHI-Lund. I föreliggande 

studie kommer beteckningen VHI-T användas. 

 Voice Handicap Index-11. Voice Handicap Index-11, VHI-11, (Nyman & Åradsson, 

2008) är en översättning av och påbyggnad på den amerikanska kortversionen VHI-10 (Rosen 

et al., 2004). En fråga från postoperativ läkning-9 (PoLä-9) har lagts till för att, likt VHI-T 

(Lyberg-Åhlander et al., 2010), även täcka in symptom från halsregionen. Postoperativ 

läkning-9 är ett självskattningsformulär som syftar att skatta patientens tillfrisknande post-

operativt (PoLä-9). VHI-11 består av 11 påståenden och maxpoängen uppgår till 44 poäng 

(Nyman & Åradsson, 2008). 

Voice Handicap Index - Swe 10. I svenskt kvalitetsregister finns en andra 

översättning av VHI-10 (Rosen et al., 2004), i denna uppsats kallad Voice Handicap Index – 

Swe 10 (VHI-S10). Denna används kliniskt (se resultat i denna studie) men är inte anpassad 

för svenska förhållanden eller översatt enligt gängse normer. Den är inte heller validerad eller 

reliabilitetsprövad.  

Rösthandikappindex - Barn. Voice Handicap Index Pediatric (pVHI) (Zur, Cotton, 

Kelchner, Baker, Weinrich & Lee, 2007) är en version anpassad för barn och den svenska 

översättningen kallas Rösthandikappindex – barn (RHI-b) (Bylund & Eriksson, 2010).  

Rösthandikappindex – Sång. Rösthandikappindex - sång (RHI-s) (Lamarche, 

Westerlund, Verduyckt & Ternström, 2010) är en svensk version anpassad för sångare. 

 

Sw-VHI, VHI-T och VHI-11 

Sw-VHI, VHI-T och VHI-11 skiljer sig åt på tre punkter: 1. Antal påståenden, 2. Vilka 

psykosociala faktorer som tas upp och 3. Hur påståendena formuleras. Bilaga 5 ämnar 

tydliggöra detta genom att visa motsvarande påståenden för de tre formulären bredvid 

varandra uppdelat på kategori (emotionell, kroppslig och fysiologisk och funktion). I de allra 

flesta fall handlar det om val av synonymer och ordföljd. Undantaget är ”Jag får anstränga 

mig mycket när jag talar” i Sw-VHI motsvaras av ”Min röst är sämst på kvällen” i VHI-T 

(bilaga 5, tabell b). Författarna av VHI-T har i det fallet valt att frångå formuleringen i det 

engelska originalet (Lyberg-Åhlander et al., 2010).  

Det finns begränsat med forskning kring hur de olika självskattningsformulären 

används i den kliniska verksamheten i Sverige. Hengen och Petersen (2013) frågade 16 

logopeder kring vad de tyckte om Sw-VHIs tillförlitlighet som redskap för att utvärdera 

röstproblem. De fann att en majoritet var nöjda med formuläret men att det fanns brister så 

som krångliga formuleringar och för många påståenden som inte alltid lyckas beskriva 

röstbesvären på ett sätt som patienten känner igen sig i.  

Rosen et al. (2004) har visat att engelskspråkiga VHI-10 korrelerar i hög grad med 

VHI men någon liknande studie avseende korrelation och samstämmighet mellan de svenska 

versionerna har inte gjorts. Tills vidare görs antagandet att Sw-VHI, VHI-T och VHI-11 alla 

används i någon utsträckning av foniatrer och logopeder i Sverige. Då de tre formulären liknar 

varandra och alla avser mäta individens subjektiva upplevelse av röstbesvär så görs i 

föreliggande studie även antagandet att de bedöms vara likvärdiga och därför används 

ömsesidigt uteslutande.  

Dessa antaganden bygger enbart på personlig erfarenhet hos uppsatsförfattare och 

uppsatshandledare. Trots att flera av de svenska självskattningsformulären som finns på 
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svenska har visat sig reliabla som instrument att mäta subjektiv upplevelse av röstbesvär så är 

det ännu oklart hur dessa förhåller sig till varandra. I en klinisk vardag där 

journalanteckningar ofta behöver läsas och förstås av flera olika vårdgivare är det av vikt att 

förhållandena mellan de olika självskattningsformulären reds ut.  

 

Del ur Hälsoenkät 2010 

Utvecklandet av kortversioner av längre självskattningsformulär och tidsbristen inom 

vården (Myndigheten för vårdanalys, 2013) tyder på en önskan och en trend mot allt kortare 

och mer lättadministrerade självskattningsformulär. Utifrån detta resonemang går det att 

spekulera kring huruvida det alls behövs ett helt formulär för att mäta individens subjektiva 

uppfattning av röstbesvär, eller om det kan räcka med en enstaka fråga.  

Foniater Staffan Wilén fick 2010 möjligheten att infoga en fråga om röst i Hälsoenkät 

2010. Hälsoenkät 2010 är en populationsstudie av den vuxna befolkningen i Stor-Stockholm, 

där man bland annat tittat på hälsa, ställning på arbetsmarknaden och familjesituation 

(Svensson, Magnusson, Freedenlund, 2010). Hälsoenkäten är mycket omfattande och ett krav 

för att få ingå i den var att röstbesvär skulle belysas med en enda fråga. För att konstruera den 

frågan utgick Wilén från ett finskt screeningmaterial (Simberg et al., 2001, Simberg et al., 

2009). Frågan om röstbesvär i Hälsoenkät 2010 formulerades ”Blir din röst trött, ansträngd 

eller hes när du talar? Bortse från besvär som beror på att du är förkyld/har en 

luftvägsinfektion. Besvären kan variera, men försök ange ett genomsnitt” (Svensson et al., 

2010) och besvaras utifrån en skala från 0 – 2. Där 0 är lika med ”Nej”, 1 är lika med ”Ja, i 

liten utsträckning” och 2 är lika med ”Ja, i stor utsträckning”. Denna fråga refereras till som 

”Folkhälsofrågan” i föreliggande studie. 

”Folkhälsofrågan” visade sig korrelera med Sw-VHI (Spearmans rho 0.65, p <0,001) 

(Lyberg-Åhlander, Rydell, Fredlund, Magnusson & Wilén, in press). Detta tyder på att den 

även kan korrelera med övriga svenska versioner av VHI och är därmed av intresse även i 

föreliggande studie.  

 

Syfte 

Studien syftar till att undersöka korrelation och samstämmighet mellan tre olika 

formulär, Sw-VHI, VHI-T och VHI-11 samt vilka svenska versioner av VHI som används av 

logopeder och foniatrer i klinisk verksamhet. Vidare är syftet att undersöka om en enskild 

fråga ur Hälsoenkät 2010, i studien kallad ”Folkhälsofrågan” (”Blir din röst trött, ansträngd 

eller hes när du talar? Bortse från besvär som beror på att du är förkyld/har en 

luftvägsinfektion. Besvären kan variera, men försök ange ett genomsnitt”) kan antas 

vara tillräcklig som mått för individens subjektiva upplevelse av röstbesvär. 

 

Frågeställningar. Följande frågor ställdes: 

1. Vilka svenska versioner av VHI används kliniskt? 

2. Mäter Sw-VHI, VHI-T och VHI-11 samma sak? 

3. Behöver vi hela formulär eller kan det räcka med en fråga för att få reliabla värden för 

individens subjektiva upplevelse av röstbesvär? 
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Hypoteser. Uppsatsförfattarens hypotes är att alla sex versioner av VHI används i den 

kliniska verksamheten. Möjligen att de två versionerna anpassade för barn och sång används i 

något lägre grad. Vidare förväntas resultat som antyder att Sw-VHI, VHI-T och VHI-11 mäter 

samma sak, detta utifrån det faktum att de alla tagits fram ur samma engelska original och 

med samma syfte. Det verkar även troligt att ”Folkhälsofrågan” kan räcka för att få ett 

reliabelt värde för patientens psykosociala mående.  

 

Metod 

Insamling av data har genomförts i två delar. 1. Logopeder och foniatrer har via en 

enkät besvarat frågor om deras användning av de svenska versionerna av VHI. 2. 

Röstpatienter har fyllt i självskattningsformulären Sw-VHI, VHI-T, VHI-11 och 

”Folkhälsofrågan” och deras svar har bearbetats statistiskt. 

 

Frågor till foniatrer och logopeder 

Fyra frågor skickades ut per mejl till åtta foniatrer och åtta röstlogopeder vid de åtta 

universitetsklinikerna i Sverige: Huddinge sjukhus, Karolinska institutet, Skånes universitets 

sjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Akademiska sjukhuset, Sahlgrenska 

universitetssjukhus, Universitetssjukhuset i Linköping och Universitetssjukhuset Örebro. Svar 

skickades in via mejl. Foniater Roland Rydell och logoped Christina Askman bistod med 

kontaktuppgifter till kollegor vid de åtta klinikerna och kontakt togs sedan av 

uppsatsförfattaren. Frågorna löd:  

1. Vilka/vilken version av VHI använder du huvudsakligen i ditt kliniska arbete? 

2. Varför har du valt just de/-n versionen? 

3. Genomför du någon form av subjektivitetsformulär med samtliga patienter eller 

finns det fall där du inte gör det?  

4. Om du varierar mellan olika versioner, varför gör du det? 

 

Jämförelse mellan självskattningsformulär 

Föreliggande studie syftar till att jämföra Sw-VHI, VHI-T, VHI-11 och 

”Folkhälsofrågan” avseende korrelation samt de tre versionerna av VHI avseende 

samstämmighet. 

Material. Materialet som används är formulären Swedish Voice Handicap Index, 

Voice Handicap Index – Throat, Voice Handicap Index – 11 och ”Folkhälsofrågan” (se bilaga 

1–4). Deltagarna ombads att skriftligen besvara samtliga frågor och påståenden i formulären 

men i denna studie har endast svaren på likertskalorna tagits i betraktande. Detta innebär att 

de visuell analoga skalorna (VAS) och frågor om demografi ignorerats. Även del 5 i VHI-T 

rörande sång har ignorerats. 

Deltagare. Till studien rekryterades deltagare över 18 år vars kunskaper i svenska 

uppskattats tillräckliga för att kunna besvara de tre formulären och ”Folkhälsofrågan” 

självständigt. Deltagarna ska vidare ha haft anledning att besöka röst- och talvårdavdelningen 

vid Skånes universitetssjukhus i Lund eller logoped som jobbar med röstbesvär vid 

logopedkliniken vid Helsingborgs Lasarett. Deltagarna ska ha inkommit till någon av 

klinikerna under tidsperioden januari till april 2017. Inga exklusionskriterier avseende aktuell 

status, diagnos eller behandling har satts upp.  
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Totalt tackade 101 deltagare ja till att delta i studien. 53 av dessa fyllde i formulären 

på plats i väntrummet och lämnade tillbaka dem direkt till uppsatsförfattare eller personal på 

avdelningen. 48 deltagare valde av praktiska skäl (tidsbrist eller annat) att fylla i enkäten i 

hemmet och av dessa skickades 28 tillbaka och 20 föll bort. Totalt inkom 78 ifyllda formulär. 

Efter genomgång av samtliga formulär räknades tre av de ifyllda formulären bort då mer än 

20% av påståendena hade lämnats obesvarade. Gränsen vid 20% valdes godtyckligt av 

uppsatsförfattaren i samråd med handledare. Resultaten bygger på kvarvarande 75 deltagares 

svar. 

Rekryteringsprocess och testförfarande. Rekryteringen har skett i två faser. Under 

första fasen rekryterades deltagarna i väntrummet på röst- och talvårdsavdelningen vid Skånes 

universitetssjukhus i Lund. Deltagarna fick muntlig och skriftlig information om studiens 

syfte, deltagares anonymitet samt testförfarande av uppsatsförfattaren på plats i väntrummet 

(bilaga 6). Vid skriftligt medgivande (bilaga 7) genomförde deltagaren studien på plats i 

väntrummet i direkt anslutning till det foniater- eller logopedbesök som föranledde 

deltagarens vistelse i väntrummet. Av hänsyn till det kliniska arbetet fylldes samtliga formulär 

i efter besök hos foniater eller logoped.  

Under andra fasen gavs deltagarna även möjligheten att fylla i formulären hemmavid 

och per post skicka in sina svar i förfrankerade kuvert. Rekrytering och information sköttes av 

uppsatsförfattaren, av personal på röst- och talvårdsavdelningen vid Lund universitetssjukhus 

och av röstlogopeder vid Helsingborgs Lasarett. Vid Helsingborgs Lasarett hade deltagarna 

endast hade möjligheten att fylla i formulären i hemma och sedan skicka in dessa per post. 

Figur 1 visar fördelningen av deltagare som rekryterats vid Lunds universitetssjukhus (68 

deltagare) respektive vid Helsingborgs Lasarett (7 deltagare). Figuren visar hur stor del av 

deltagarna från respektive ort som genomfört studien på plats i väntrummet (53 stycken i 

Lund) och hur stor del som skickat in via post (15 stycken i Lund och 7 stycken i 

Helsingborg). I ett fåtal fall gick det vid sammanställningen av data inte att avgöra varifrån 

deltagaren rekryterats (6 stycken). 

 

 
Figur 1. Rekrytering av deltagare per ort 

 

De deltagare som genomförde studien per post fick med sig skriftlig information kring 

tesförfarande (bilaga 5), information till deltagare (bilaga 6), medgivandeblankett (bilaga 7) 

och formulär (bilaga 1–4). De som gjorde studien på plats i testrummet fick informationen 

kring testförfarandet både muntligt och skriftligt. 
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Formulären delades ut i häften vilka sorterats i två olika ordningsföljder: 1) Sw-VHI, 

VHI-11, ”Folkhälsofrågan”, VHI-T eller 2) VHI-T, VHI-11, ”Folkhälsofrågan”, Sw-VHI. 

Detta för att placera de snarlika formulären Sw-VHI och VHI-T så långt ifrån varandra som 

möjligt och på så sätt undvika att svar kopieras från ett formulär från ett annat. Vidare gjordes 

också valet att växla mellan två ordningsföljder för att sprida ut eventuella effekter av trötthet 

och memorering hos deltagarna. I de fall där formulären fylldes i på plats på mottagningen i 

Lund såg testledare eller personal till att ordningsföljden följdes. I de fall där deltagaren 

formulären fylldes i hemma så skickades instruktioner (bilaga 5) med där deltagaren ombads 

att fylla i formulären i den ordning de låg. 

Fördelningen av deltagarnas ålder framgår av figur 2 där åldersgruppen 65+ är i tydlig 

majoritet.  

 

 
Figur 2. Åldersfördelning mellan deltagare 

 

Utelämnande och dubbelmarkerade svar. Som utelämnade svar räknas påståenden 

där inget alternativ har markerats eller där markeringen varit så otydlig att den inte gått att 

tolka. Antalet utelämnade svar var relativt jämnt fördelat över formulär och påståenden (se 

bilaga 8). Det påstående som avviker är påstående 40 i VHI-T: ”Min röst begränsar mig i mitt 

arbetsliv” där svar saknas hos nio deltagare. 

I de fåtal fall där deltagare markerat två eller flera alternativ för samma påstående så 

har det lägre alternativet räknats. 

Statistisk bearbetning och beräkning. För att undersöka huruvida Sw-VHI, VHI-T, 

VHI-11 mäter samma sak och huruvida de tre versionerna av VHI korrelerar med 

”Folkhälsofrågan”, så har formulären jämförts parvis. Följande statistiska beräkningar gjorts i 

statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 24.  

- Korrelationsberäkningar mellan Sw-VHI, VHI-T, VHI-11 och ”Folkhälsofrågan” 

(Spearmans rho korrelationskoefficient) 

- Differensanalys mellan Sw-VHI, VHI-T och VHI-11 (Bland-Altmandiagram, Bland & 

Altman, 2010) 

För att besvara frågan om det finns samstämmighet mellan två instrument så finns det 

flera vägar att gå. Korrelationsberäkningar mäter hur stark relationen är mellan två variabler 

men detta betyder inte att de är samstämmiga. Det går att argumentera att det rent av vore 

märkligt om två instrument, båda framtagna i samma syfte, inte korrelerade med varandra 

(Bland & Altman, 2010). Differensanalys genom så kallade Bland-Altman diagram är en 

välbeprövad statistisk metod för att undersöka samstämmighet mellan instrument (Giavarina, 
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2015). I föreliggande studie har både korrelation och Bland Altman diagram använts för att 

kunna besvara frågeställningen ” Mäter Sw-VHI, VHI-T och VHI-11 samma sak?” så korrekt 

som möjligt.  

Normalisering. Att jämföra poängsummorna för varje formulär skulle bli missvisande då 

formulären skiljer sig åt både gällande antal påståenden och gällande vilka aspekter som tas 

upp. För Sw-VHI är maxpoängen 120 (30 frågor som ger max 4 poäng), för VHI-T är 

maxpoängen 160 efter att del 5 har räknats bort (40 frågor som ger max 4 poäng) och för 

VHI-11 är maxpoängen 44 (11 frågor som ger max 4 poäng). I de statistiska beräkningarna 

och jämförelserna har resultaten normaliserats och median har använts genomgående, istället 

för poängsumma. Median ger en gemensam skala (0–4) som möjliggör direkta jämförelser 

mellan formulären. 

Del 1 i VHI-T och det sista påståendet i VHI-11 rör symptom från halsregionen, vilka 

saknar innehållsmässigt motsvarighet i Sw-VHI (se bilagor 1–3). För att få så rättvisa resultat 

som möjligt vid jämförelser har dessa påståenden räknats bort vid jämförelser mellan Sw-VHI 

och VHI-T respektive mellan Sw-VHI och VHI-11. I tabeller och diagram har detta markerats 

med (H) i de fall där korrigering gjorts. Detta ger VHI-T (H) en maxpoäng på 120 (30 frågor 

som ger max 4 poäng) och VHI-11 (H) en maxpoäng på 40 (10 frågor som ger max 4 poäng) 

När det gäller ”Folkhälsofrågan” så har ytterligare steg tagits för att ta hänsyn till den 

kortare skalan (fem steg i VHI-versionerna, 0–4, jämfört med tre steg i ”Folkhälsofrågan”, 0–

2). Vid jämförelser med ”Folkhälsofrågan” så har poäng för ”Folkhälsofrågan” multiplicerats 

med 5 och median för Sw-VHI, VHI-T och VHI-11 multiplicerats med 3. Detta ger en 

likvärdig skala för alla fyra instrument.  

 

Tabell 1. Beskrivande statistik av Sw-VHI, VHI-T och VHI-11 Högsta och minsta poäng 

och medel och median av totalpoäng 

 N Minsta poäng Högsta poäng Medelpoäng Median 

VHI-T 75 0/160 127/160 60/160 54/160 

Sw-VHI 75 0/120 89/120 41/120 43/160 

VHI-11 75 0/44 38/44 17/44 15,5/44 

 

Korrelation. Korrelationsberäkningar gjordes med Spearmans rho då Shapiro Wilks 

test visar att en majoritet av undersökningsvariablerna inte är normalfördelade (p>0,05) 

(Tabell 2). Att resultaten bygger på ordinaldata (likertskalor) är ännu ett argument för att 

använda icke-parametrisk statistik (Jamieson, 2014). 
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Tabell 2. Normalfördelning. Shapiro-Wilks analys visar att majoriteten resultaten på 

självskattningsformulären inte är normalfördelade. p>0,05. 

 Shapiro-Wilk p-värde 

Sw-VHI 0,87 0,000 

VHI-T 0,89 0,000 

VHI-11 0,88 0,000 

”Folkhälsofrågan” 0,77 0,000 

 

Differensanalys. Differensanalyser används för att se till vilken grad två instrument 

mäter samma sak. Bland-Altmandiagram bygger på sambandet mellan två variabler: (1) 

differensen mellan två instrument och (2) medelvärdet för summan av de två instrumenten 

(Bland & Altman, 2010). Bland Altman är en av de mest använda metoderna för 

differensanalyser (Giavarina, 2015) och är reliabla även för icke-parametriska data (Bland & 

Altman, 1999). 

I föreliggande studie innebär det att differens (instrument 1 – instrument 2) och 

medelvärde ((instrument 1 + instrument 2) / 2) räknas ut för varje par av formulär som 

jämförs: Sw-VHI med VHI-T, Sw-VHI med VHI-11 och VHI-T med VHI-11. Som i 

föregående analyser så bygger dessa värden på medianer.  

Noteras ska att resultaten för ”Folkhälsofrågan” inte analyserats avseende 

samstämmighet. 

 

Tabell 3a. Exempel på beräkning av differens och medelvärde i jämförelsen mellan Sw-

VHI och VHI-T (H). Exemplen är tagna från data från tre av deltagarna i studien (1–3). (H) 

markerar att halsskalan i VHI-T respektive halsfrågan i VHI-11 inte är medräknad/e.  

 Sw-VHI 

median 

VHI-T (H) 

median 

Differens = Sw-VHI – 

VHI-T 

Medelvärde = (Sw-VHI + 

VHI-T) / 2 

1 2 2,5 -0,5 2,25 

2 0 0 0 0 

3 1 1 0 1 

 

Tabell 3b. Exempel på beräkning av differens och medelvärde i jämförelsen mellan Sw-

VHI och VHI-11 (H). Exemplen är tagna från data från tre av deltagarna i studien (1–3). 

(H) markerar att halsskalan i VHI-T respektive halsfrågan i VHI-11 inte är medräknad/e 

 

 Sw-VHI 

median 

VHI-11(H) 

median 

Differens = Sw-VHI – 

VHI-11 

Medel = (Sw-VHI + 

VHI-11) / 2 

1 2 4 -2 3 

2 0 0 0 0 

3 1 1 0 1 
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Tabell 3c. Exempel på beräkning av differens och medelvärde i jämförelsen mellan VHI-T 

och VHI-11. Exemplen är tagna från data från tre av deltagarna i studien (1–3). 

 

 

 

 

 

 

 

Sambandet mellan differensen och medelvärdet visas i ett spridningsdiagram med 

medelvärdet på x-axeln och differensen på y-axeln. I detta diagram läggs sedan tre linjer in. 

En linje för medelvärdet för differensen och två linjer som ligger 1,96 standardavvikelser på 

respektive sida som medellinjen. I fallet av två helt identiska formulär skulle samtliga punkter 

i spridningsdiagrammet ligga på linjen för medelvärdet för differensen. Då detta scenario är 

osannolikt i de flesta studier så har gränser för samstämmighet satts upp i form av de två yttre 

linjerna. För exempel på hur dessa värden kan se ut och tolkas se Bland och Altman (2010).    

 

Forskningsetiska överväganden 

Studien är godkänd av den etiska kommittén vid avdelningen för logopedi och foniatri 

vid Lunds universitet.  

Informerat samtycke begärdes skriftligen och deltagande patienter informerades om att 

deltagande är anonymt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Vidare 

informerades de om att deltagande i studien inte på något vis får påverka eventuell framtida 

vård eller negativt inverka på eventuell pågående behandling. Inga frågor kring aktuella eller 

tidigare hälsoproblem ställdes. De meddelades även att studien kommer att publiceras 

vetenskapligt via Lunds universitet. Kontaktuppgifter till uppsatsförfattare delades ut 

skriftligen för eventuella senare påkomna frågor eller avhopp från studien.  

All insamlad data anonymiserades och förseddes med koder. Endast uppsatsförfattaren 

har tillgång till personuppgifter och den kodnyckel som kopplar testresultaten med 

personuppgifterna. Personuppgifter och testresultat förvaras digitalt, åtskilt från varandra. 

Frågorna till logopeder och foniatrer kunde av praktiska skäl inte hållas anonyma, då 

de skickades ut per mail.  

Resultat 

Frågor om användning av VHI i kliniskt arbete 

Frågorna som skickades ut besvarades av fyra av åtta tillfrågade foniatrer och två av 

åtta tillfrågade logopeder. Frågorna löd: 

1. Vilka/vilken version av VHI använder du huvudsakligen i ditt kliniska arbete? 

2. Varför har du valt just de/-n versionen? 

3. Genomför du någon form av subjektivitetsformulär med samtliga patienter eller 

finns det fall där du inte gör det?  

4. Om du varierar mellan olika versioner, varför gör du det? 

I tabellerna 4a-d har svaren redovisats i sin helhet. Det kan konstateras att minst fem 

versioner av VHI används kliniska verksamheten: Sw-VHI, VHI-S10, RHI-b, VHI-T och 

VHI-11. Längden på formulären och tidsaspekten att administrera de långa (t.ex. Sw-VHI och 

 VHI-T median VHI-11 median Differens = VHI-T –  

VHI-11 

Medel = (VHI-T +  

VHI-11) / 2 

1 3 4 -1 3,5 

2 0 0 0 0 

3 1 1 0 1 
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VHI-T) jämfört med de korta versionerna (VHI-S10 och VHI-11) tas upp hos tre foniatrer och 

en logoped. 

 

Tabell 4a. Vilka/vilken version av VHI använder du huvudsakligen i ditt kliniska arbete? 

Sex deltagares svar på fråga 1 angående användningen av VHI i klinisk verksamhet. 

Foniater A Använder inte VHI aktivt. Borde kanske. 

Foniater B Jag använder (tyvärr?) sällan VHI i vanligt 

kliniskt arbete. Då blir det antingen RHI (S-

VHI) eller VHI-10 för de patienter som 

registreras i kvalitetsregistret för 

fonokirurgi (eftersom man valde denna 

version för registret) 

Foniater C VHI-10 

Foniater D Vi använder VHI-10 framför allt i 

kvalitetsregistret för röstförbättrande 

stämbandskirurgi. Vi har också en idé att 

skicka ut VHI-10 tillsammans med kallelse 

till nybesök för röstpatienter till foniatrisk 

mott, fungerar inte riktigt ännu. 

Logoped A Vi använder oss i huvudsak av VHI-11. 

(Tidigare RHI i Olssons version men 

frångick detta då vi ansåg i gruppen att det 

tog längre tid att göra initialt och även att 

följa upp.) Vi gillar halsfrågan på VHI-11 så 

därför togs den med. 

Logoped B I [ortsnamn] använder vi RHI i första hand. 

RHI-H (VHI-t) och VHI-B kan vi också 

använda men alltså främst "orginalet" med 

30 frågor.  
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Tabell 4b. Varför har du valt just de/-n versionen? Sex deltagares svar på fråga 1 angående 

användningen av VHI i klinisk verksamhet. 

Foniater A - 

Foniater B RHI/S-VHI eftersom den är validerad i 

[ortsnamn]. VHI-10 eftersom det är den 

version som används i kvalitetsregistret 

Foniater C VHI-30 är ett validerad röst- 

och livskvalitets formulär sedan 1997 tror 

att det validerades 2002. Trots att VHI 

vetenskapligt återspeglar rösthandikapp är 

formuläret för kliniskt bruk lite för långt 

som jag ser det. Därför använder vi (även 

vetenskapligt) den kortare versionen dvs 

VHI-10 som är en utmärkt utveckling och 

förkortning av mest kliniskt relevanta data i 

VHI-30. VHI-10 är oberoende validerad 

dessutom finns normativ data till VHI-10 (J 

Voice, 2012). Sw-VHI, är reliabilitetstestad 

och är ett bra instrument för att fånga 

psykosocial impakt av röststörningar inte 

minst som ett tillägg till perceptuell 

subjektiv ”rating” som nog fångar till viss 

del andra aspekter men det är kanske lite 

lång 

Foniater D - 

Logoped A Då vi i dagsläget har ganska bristande 

resurser så valde vi ett formulär som var 

mindre tidskrävande men ändå ger mycket 

information. 

Logoped B Den ger med sina 30 frågor en hyfsat bra 

bild över subjektiva besvär, inkluderat 

kroppsligt, emotionellt och funktionellt 

relaterade påståenden. 
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Tabell 4c. Genomför du någon form av subjektivitetsformulär med samtliga patienter eller 

finns det fall där du inte gör det? Sex deltagares svar på fråga 1 angående användningen av 

VHI i klinisk verksamhet. VAS-skala står för Visuell Analog Skala.  

Foniater A - 

Foniater B Enstaka gånger använder jag VAS-skala (t 

ex grad av röstproblem/grad av heshet) 

Foniater C Röstlogopeder använder RHI på 

alla patienter (nästan hundra på det).  Jag o 

[personnamn] använder VHI-10 på 

selekterade patienter som stöd till 

perceptuell röstdata samt objektiv 

videolaryngostroboskopi 

Foniater D - 

Logoped A Vi använder detta rutinmässigt på alla 

patienter. 

Logoped B  Enligt vårt vårdprogram för röstpatienter 

fyller patienten i RHI i de fall då 

röstbehandling är aktuell, fylls alltså oftast 

inte i när logopedkontakten avslutas efter 

nybesöket.  
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Tabell 4d. Varför har du valt just de/-n versionen? Sex deltagares svar på fråga 1 angående 

användningen av VHI i klinisk verksamhet 

Foniater A - 

Foniater B VHI-20 (den långa versionen) är eg för lång. 

VHI-10 är ju kortare och därför snabbare 

och lättare att besvara. I båda enkäterna 

finns det vissa frågor/items som inte är så 

bra, enligt min åsikt. VHI-poängen kan ändå 

ge en viss vägledning om graden av nedsatt 

röstfunktion även om det blir ganska 

grovt. Värdet av olika enkäter och index 

jämfört med enklare skattning (t ex VAS), 

direkta frågor och kartläggning med samtal 

är värt att fundera över och diskutera. 

Foniater C Näpp kliniskt använder vi VHI-10 då vi 

försöker förstå patient outcome data 

Foniater D - 

Logoped A - 

Logoped B Utifrån patienten kan andra varianter 

användas, t ex kan halsvarianten kännas mer 

relevant när patientens beskrivning av 

subjektiva besvär under inledande 

anamnestiskt samtal visar på huvudsakligen 

halsbesvär såsom harklingar, slem, globus 

osv.  

 

Jämförelse mellan självskattingsformulär 

Korrelation. Jämförelse avseende korrelation gjordes mellan Sw-VHI, VHI-T, VHI-

11 och ”Folkhälsofrågan”. Korrelationsberäkningarna (tabell 5) är gjorda med Spearman rho. 

I samtliga jämförelser kan en stark korrelation ses då r överstiger 0,5 (Cohen & Cohen, 1983). 

 

Tabell 5. Korrelation mellan självskattningsformulär Sw-VHI, VHI-T och VHI-11. Baserat 

på medianen. p <0,005. (H) markerar att halsskalan i VHI-T respektive halsfrågan i VHI-11 

inte är medräknad/e 

 Sw-VHI (median) VHI-T (median) VHI-11 (median) 

Sw-VHI (n=75) - 0,85 0,82 (H) 

VHI-T (n=75) 0,85 (H) - 0,86 

VHI-11 (n=75) 0,82 (H) 0,86 - 

”Folkhälsofrågan” (n=75) 0,67 0,76 0,70 

. 
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 Differensanalys. Bland-Altmandiagram användes för analys av samstämmighet 

mellan Sw-VHI, VHI-T och VHI-11. I Bland-Altman diagrammen (figur 3a-c) utgör den 

heldragna linjen medelvärdet för differensen. De två streckade linjerna ligger 1,96 

standardavvikelser (SD) över respektive under detta värde (tabell 6). Ju närmare medelvärdet 

för differensen punkterna ligger desto större är samstämmigheten mellan formulären. Dessa 

två streckade linjer representerar gränserna för samstämmighet (Bland & Altman, 2010) 

 

Tabell 6. Medelvärde och standardavvikelse för differens för respektive jämförelse. 

 Medelvärde för differens SD differens SD differens x 1,96 

Sw-VHI och VHI-T(H) -0,11 0,66 1,29 

Sw-VHI och VHI-11 (H) -0,11 0,73 1,43 

VHI-T och VHI-11 -0,11 0,63 1,23 

 

 
Figur 3a. Bland-Altmandiagram för SW-VHI och VHI-T (H). Differensen mellan Sw-VHI 

och VHI-T(H) på y-axeln och medelvärdet för Sw-VHI och VHI-T(H) på x-axeln. Medelvärde 

för differens är -0,11 och standardavvikelsen är 0,66. 
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Figur 3b. Bland-Altmandiagram för Sw-VHI och VHI-11 (H). Differensen mellan Sw-VHI 

och VHI-11(H) på y-axeln och medelvärdet för Sw-VHI och VHI-11(H) på x-axeln. 

Medelvärde för differensen är -0,11 och standardavvikelsen är 0,73. 
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Figur 3c. Bland-Altmandiagram för VHI-T och VHI-11. Differensen mellan VHI-T och 

VHI-11 på y-axeln och medelvärdet för VHI-T och VHI-11 på x-axeln. Medelvärde för 

differensen är -0,11 och standardavvikelsen är 0,63. 

 

Bland-Altmandiagrammen visar på mycket små differenser mellan Sw-VHI, VHI-T 

och VHI-11. Medelvärdet för differensen ligger inom en poäng ifrån 0 i alla tre jämförelser. 

Standardavvikelserna ligger inom +/- 0,63 – 0,73 poäng. I alla tre diagrammen ligger 

majoriteten av punkterna samlade innanför linjerna för standardavvikelse med enbart ett fåtal 

som avviker. Detta betyder att skillnaderna mellan medianerna i Sw-VHI, VHI-T och VHI-11 

är mycket små vilket också betyder att formulären är samstämmiga.  

 

Sammanfattning 

• Av totalt sex versioner av VHI används fem: Sw-VHI, VHI-T, VHI-b, VHI-11 och 

VHI-10.  

• Det finns en stark korrelation mellan Sw-VHI, VHI-T, VHI-11 och ”Folkhälsofrågan” 

• Sw-VHI, VHI-T och VHI-11 samstämmer. 
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Metoddiskussion 

Användning av VHI i klinisk verksamhet 

Frågorna kring användningen av VHI i klinisk verksamhet skickades ut via epost till 

representanter för foniater och röstlogopeder vid universitetsklinikerna i Sverige. Då urvalet 

gjordes enbart baserat på två personers personliga rekommendationer finns det en mycket hög 

risk att urvalet är snedvridet. Sammantaget med det låga antalet svarande, enbart fyra foniatrer 

och två logopeder, så går det inte att dra några långtgående slutsatser utifrån den data som 

presenteras i föreliggande studie.  

 

Rekrytering av deltagare och administrering av självskattningsformulär 

På grund av svårigheter att rekrytera deltagare att fylla i självskattningsformulären, 

omarbetades metoden för rekrytering ett par veckor in i arbetet. Den initiala metoden innebar 

en hög grad av kontroll där uppsatsförfattaren var fysiskt närvarande under hela 

testförfarandet med samtliga deltagare. Den omarbetade metoden innebar en minskad grad av 

kontroll. Dels spreds uppgiften att rekrytera och informera deltagare över flera personer varpå 

det är troligt att muntliga instruktioner skilt sig åt. Dels så fick deltagarna möjligheten att fylla 

i formulären hemma. Skillnaden i miljö och psykiskt välbefinnande mellan hemmet och ett 

väntrum kan ha påverkat deltagarnas svar i testningen. Då föreliggande studie främst tittar på 

skillnader mellan formulären och inte mellan deltagare så bör dock inte psykiskt 

välbefinnande ha påverkat resultaten i någon högre utsträckning. 

Möjligheten att genomföra testningen hemma bidrog även till en fördröjning mellan 

besöket på mottagningen och mottagande av information kring studien och det verkliga 

testgenomförandet. Detta gör att det ej går att säkerställa att samtliga instruktioner följts fullt 

ut, även om dessa bifogades skriftligen (se bilaga 5). Eventuella effekter på resultatet i 

studien tros dock vara låga då andelen deltagare som genomförde studien hemma är lågt (se 

figur 1).  

Formulären administrerades i två olika ordningsföljder: 1) Sw-VHI, VHI-11, 

”Folkhälsofrågan”, VHI-T eller 2) VHI-T, VHI-11, ”Folkhälsofrågan”, Sw-VHI. Detta för att 

lägga de två snarlika formulären, Sw-VHI och VHI-T, så långt ifrån varandra som möjligt och 

därmed minska risken att deltagare ska ha memorerat sina svar från det ena till det andra. 

Detta kan dock inte helt undvikas och det går inte att säga säkert att samtliga deltagare följt 

ordningsföljden. Att fylla i samtliga fyra formulär direkt efter varandra är också tröttsamt, det 

är många påståenden och när dessa liknar varandra är det lockande att gå tillbaka och kopiera 

svar från ett formulär till ett annat. Det höga antalet deltagare som fullföljt testningen (endast 

tre av 78 personer uteslöts ur resultaten) få dock ses som indikation på att de flesta inte 

upplevde uppgiften som allt för tung.  

 

Resultatdiskussion 

Användning av VHI i klinisk verksamhet 

Det kan konstateras att minst fem versioner av VHI används i den kliniska 

verksamheten: Sw-VHI, VHI-S10, RHI-barn, VHI-T och VHI-11. De tre foniatrer som sa sig 

använda någon version av VHI, uppger alla att de använder VHI-S10, samtliga med 

motiveringen att den finns med i kvalitetsregistret (tabell 4a-4d). Då VHI-S10 varken är 
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validerat, reliabilitetstestat eller normerat för svenska förhållanden går det att ifrågasätta både 

varför den finns upptagen i kvalitetsregistret och varför den används kliniskt.  

Längden på formulären och tidsaspekten av att administrera de långa (Sw-VHI och 

VHI-T) jämfört med de korta versionerna (VHI-10 och VHI-11) tas upp i tre av de inkomna 

svaren, två från foniatrer och en från logoped. Detta bekräftar att antagandet att tidsåtgång för 

administration är en relativt viktig faktor i valet av självskattningsformulär. Denna faktor 

antas vara större hos foniater än hos logopeder då foniater i regel har kortare tid med varje 

enskild patient. 

På grund av skillnader i arbetsuppgifter mellan grupperna går det även att diskutera 

eventuella skillnader i vad de två olika yrkesgrupperna vill ha ut av ett 

självskattningsformulär. Skiljer sig röstlogopedens syfte med självskattningsformuläret åt från 

foniaterns? En rimlig hypotes är att foniater i större grad är ute efter snabba instrument som 

ger ett kvantitativt värde för grad av röstbesvär, medan logopeder i större grad analyserar 

enskilda påståenden inom formulären för att få en detaljerad bild av patientens behov och 

underbygga behandling.  

Något att notera är även hur formulären refereras. Förutom den vanligt förekommande 

beteckningen för Sw-VHI/RHI, så syns i svaren även benämningarna VHI-30, S-VHI och 

VHI-20. Den senare antas vara en missräkning då Sw-VHI omfattar 30 påståenden och någon 

version med 20 påstående finns inte. VHI-T kallas ofta för VHI-Lund och i svaren hittas även 

benämningen RHI-H. Oenigheten vad gäller benämningarna pekar på en viss förvirring kring 

de olika svenska versionerna av VHI. För att reda ut detta är föreliggande studie 

förhoppningsvis ett steg på vägen. Varifrån de olika benämningarna härstammar från början 

har inte gått att reda ut. Svårigheten att välja den ena benämningen före den andra ligger i att 

de studier som finns kring de olika formulären sällan nämner de alternativa benämningarna. 

För att skapa sig en bild av exempelvis Sw-VHI så krävs sökningar både på ”Swedish Voice 

Handicap Index” och ”Rösthandikappindex” för att inte relevanta artiklar ska missas. Samma 

problematik gäller för VHI-T. Ett steg framåt hade varit att se till att samtliga artiklar är 

sökbara oavsett benämning. I uppsatsförfattarens mening är det först därefter som det går att 

försöka komma till konsensus om endast en benämning för varje formulär. 

 

Samstämmighet mellan Sw-VHI, VHI-T och VHI-11 

Utifrån genomförda statistiska analyser kan det konstateras att det föreligger god 

samstämmighet mellan VHI-T och VHI-11, mellan VHI-T och Sw-VHI och mellan Sw-VHI 

och VHI-11. Korrelationen mellan dem är hög för samtliga jämförelser och Bland-Altman 

diagrammen visar på mycket små skillnader mellan formulären. Detta bekräftar hypotesen att 

formulären mäter samma egenskaper trots att formulären skiljer sig åt avseende antal 

påståenden, psykosociala faktorer och språkbruk. Resultaten ger frihet till kliniker att 

administrera det formulär som de tycker fungerar bäst för dem. Det visar också att kortare 

självskattningsformulär fungerar i lika hög grad som längre, vilket är relevant med tanke på 

den rapporterade tidsbristen inom den kliniska verksamheten.  

 

”Folkhälsofrågan” 

I resultaten syns en stark korrelation mellan ”Folkhälsofrågan” och Sw-VHI 

(Spearman rho: 0,67), mellan ”Folkhälsofrågan” och VHI-T (Spearman rho: 0,76) samt 
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mellan ”Folkhälsofrågan” och VHI-11 (Spearman rho: 0,70). Detta är att jämföra med 

Lyberg-Åhlander et al (In press). Om syftet i kliniken eller i forskningssammanhang är att få 

ut en kvantifierbar siffra på individens subjektiva känsla av sina röstbesvär så håller således 

”Folkhälsofrågan” väl. Det ”Folkhälsofrågan” inte ger är den anamnestiska information som 

finns att hämta i de längre självskattningsformulären. 

I föreliggande studie har enbart korrelationsberäkning gjorts mellan ”Folkhälsofrågan” 

och de tre undersökta versionerna av VHI. Som redan nämnts i metoden är 

korrelationsberäkningar inte tillräckliga för att avgöra huruvida två instrument mäter samma 

sak. Det går därmed inte att säga att ”Folkhälsofrågan” är samstämmig med versionerna av 

VHI, dock finns det ett starkt samband mellan dem.  

 

Skev åldersfördelning 

Nästan hälften av deltagarna är över 65, detta tros bero på att de har större möjligheter 

att stanna kvar efter besök hos foniater och logoped. Detta är troligen anledningen till att fråga 

40 i VHI-T (”Min röst begränsar mig i mitt arbetsliv”) sticker ut som den fråga som flest valt 

att inte svara på (se bilaga 8). Noterbart är att motsvarande påstående i Sw-VHI (nr 22 ” Mitt 

röstproblem drar ner mina inkomster.”) och i VHI-11 (nr 3 ”Min röst påverkar min 

ekonomi”) inte sticker ut i samma grad. En förklaring till skillnaden kan ligga i begreppen 

”arbetsliv” och ”ekonomi” och i hur likertskalan har definierats i fråga om ”hur ofta” (Aldrig, 

Nästan aldrig, Ibland, Nästan alltid, Alltid). För den som slutat arbeta är frågor om ekonomi 

fortfarande aktuella, även om röstproblem troligen inte har någon direkt påverkan. Frågor om 

arbetsliv kan däremot kännas så avlägsna och irrelevanta att det ligger närmare att hoppa över 

påståendet än att markera aldrig i skalan.  

 En alternativ förklaring till skevheten i åldersfördelningen skulle kunna vara 

att prevalensen för röstbesvär ökar med ålder. Liksom resten av kroppen så ändras rösten med 

stigande ålder (Colton et al. 2011). Remacle, Flinck, Morsomme och Petiflis (2017) 

genomförde en retrospektiv studie där de tittade på bland annat åldersfördelningen hos 

patienter som sökt för röstproblem till en klinik i Belgien. De fann att 53% av de totalt 1079 

patienterna var yrkesverksamma jämfört med 19,9% pensionärer. Så även om rösten förändras 

med stigande ålder så verkar det inte finnas några belägg för att personer över 65 skulle vara 

överrepresenterade vid röstkliniker.  

 

Kliniska implikationer 

Föreliggande studie bekräftar antagandet att Sw-VHI, VHI-T och VHI-11 är 

samstämmiga. Det ger kliniskt verksamma logopeder och foniatrer frihet att välja det formulär 

som passar deras behov och önskemål bäst. Den starka korrelationen till ”Folkhälsofrågan” 

ger möjligheten att, i de lägen det anses lämpligt, helt släppa den administrativa delen med att 

genomföra självskattningsformulär skriftligen. Frågan är enkel att förstå, har tre tydliga 

svarsalternativ och kan ställas muntligt. Detta gör ”Folkhälsofrågan” till ett bra alternativ för 

täta uppföljningar och i de lägen då längre formulär inte anses relevanta. 

Tiden det tar att genomföra självskattningsformulär återkommer i svaren från 

logopeder och foniatrer och är en av anledningarna till att jämförelsen med ”Folkhälsofrågan” 

gjordes. En möjlig lösning på den upplevda tidsbristen är att ändra rutinerna för hur och när 

självskattningsformulären administreras. Vid röst- och talvårdsavdelningen i Lund finns redan 
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en rutin där undersköterskan tagit över ansvaret för handläggningen och patienten fyller i 

självskattningsformuläret medan hen väntar i väntrummet (R, Rydell, personlig 

kommunikation, 20 januari 2017). En annan möjlig lösning nämns även av Foniater D (Tabell 

4a) där planer finns på att skicka med självskattningsformuläret med kallelsen hem till 

patienten.  

 

Framtida forskning 

Idag finns det ett urval av självskattningsformulär för röstproblem på svenska. Denna 

studie har visat att Sw-VHI, VHI-T, VHI-11 mäter samma sak, samt att versionerna av VHI 

korrelerar starkt till ”Folkhälsofrågan”. Ett möjligt steg vidare är att bredda denna jämförelse 

och involvera flera versioner av VHI och andra självskattningsformulär. En hypotes är att 

resultaten från en sådan studie skulle ge liknande resultat som i föreliggande studie. Enligt 

uppsatsförfattaren hade det varit mer intressant att på bredare front undersöka vilka önskemål 

hos forskare och kliniskt verksamma foniatrer och logopeder har på självskattingsformulär. 

En sådan studie hade bättre kunnat besvara frågor kring vilka av redan existerande formulär 

som används, hur de används och vilka delar som fungerar. Det hade öppnat för en djupare 

diskussion kring syftet med självskattningsformulär. Skiljer sig detta syfte åt mellan forskare 

och kliniker, mellan logopeder och foniatrer?  

 En bredare undersökning kring i vilken grad de olika formulären används hade också 

gett bättre inblick i vilken grad VHI-S10 används och varför. Det är enligt uppsatsförfattaren 

problematiskt att ett självskattningsformulär som varken är översatt enligt gängse normer eller 

validerat och reliabilitetstestat på svenska används som grund för utvärdering och 

kvalitetssäkring. Ska VHI-S10 fortsätta användas i detta syfte så bör det genomgå lämplig 

vetenskaplig granskning snarast. 

 

Slutsats 

Resultatet av föreliggande studie visar att de tre undersökta självskattningsformulären, 

Sw-VHI, VHI-T och VHI-11, är samstämmiga och förefaller mäta samma egenskaper hos 

individen. Det finns också en hög korrelation mellan de tre formulären och 

”Folkhälsofrågan”. Vidare konstateras att flertalet olika versioner av VHI används kliniskt.  

 

Tack 

Jag vill tacka alla som tog sig tid att delta i studien. Alla patienter i vid Skånes 

universitetssjukhus i Lund, och vid Helsingborgs Lasarett som fyllde i formulären, och alla de 

logopeder och foniatrer som besvarade frågorna kring användningen av 

självskattningsformulär. Stort tack ska även riktas till all personal både i Lund och i 

Helsingborg som hjälpt till med rekrytering och administrering av formulären. Ett speciellt 

tack till Jonas Brännström vars hjälp med statistiken har varit helt ovärderlig och till vänner 

och familj som stöttat och korrekturläst. Sist men inte minst så vill jag tacka mina handledare, 

Roland Rydell och Viveka Lyberg-Åhlander, som bistått med expertkunskap, stöttning och 

problemlösning. Tack, tack och tack! 
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Bilaga 1 

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 
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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           

            



27 

 

30 Jag skäms över mitt röstproblem* 

 

          

               Copyright 2009 ACO, SU. (Sv. version 2 av Jacobson-97) 

               All rights reserved. 
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Bilaga 2 

 
Avd. för Röst och Talvård Universitetssjukhuset i Lund, USIL RoS gruppen 2003 

 

Frågeformulär angående röst (VHI-Lund) 
Tack för att Du tar Dig tid och fyller i detta formulär! Uppgifterna är 

konfidentiella och behandlas som journalhandling. 

 

Namn   
 

Personnummer   
 

Dagens datum   
 

Aktuellt yrke (även 

pensionär)   

 

Jag använder min röst: 

i mitt yrke □ 

 
i fritidsaktiviteter □ vilka?:   

 

i normalt vardagssamtal □ 

 
Jag bedömer min röst under de två senaste veckorna som: (ringa in ett alternativ) 

Mycket dålig     Dålig    Mellan bra och dålig     Bra     Mycket bra    Rösten varierar 

Ange hur du upplever din röst nu genom att placera ett lodrätt streck tvärsöver 

passande ställe på nedanstående linje 

 

Inga 

Röstbesvär 

Maximala 

röstbesvär 

 

I 
 

I 



INSTRUKTION: 

I påståenden nedan skall Du ringa in den siffra som bäst stämmer överens med dina 

besvär där: Aldrig=0/ Någon enstaka gång=1/ Ibland=2/ Ofta=3/ Alltid=4 

Exempel: Min röst fungerar bättre på morgonen än på kvällen 0 1 2 3 4 
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Del 1 

1. Jag är torr i halsen. 0 1 2 3 4 

2. Jag måste harkla mig. 0 1 2 3 4 

3. Jag har mycket slem i halsen. 0 1 2 3 4 

4. Jag känner att det sitter något i halsen. 0 1 2 3 4 

5. Det svider i halsen. 0 1 2 3 4 

6. Jag känner ett tryck utanpå halsen. 0 1 2 3 4 

7. Det känns som om jag har en klump i halsen. 0 1 2 3 4 

8. Jag är irriterad i halsen. 0 1 2 3 4 

9. Jag har ont i halsen. 0 1 2 3 4 

10. Jag har rethosta. 0 1 2 3 4 

Del 2 

1. Luften tar slut när jag talar. 0 1 2 3 4 

2. Kvaliteten på rösten varierar under dagen. 0 1 2 3 4 

3. Andra frågar om jag är förkyld. 0 1 2 3 4 

4. Min röst kan plötsligt förändras under ett kortare samtal. 0 1 2 3 4 

5. Rösten försvinner mitt i en mening. 0 1 2 3 4 

6. Jag försöker förändra min röst för att låta bra. 0 1 2 3 4 

7. Det är ansträngande att tala. 0 1 2 3 4 

8. Min röst är sämst på morgonen 0 1 2 3 4 

9. Min röst är sämst på kvällen. 0 1 2 3 4 

10. Min röst låter hes. 0 1 2 3 4 



INSTRUKTION: 

I påståenden nedan skall Du ringa in den siffra som bäst stämmer överens med dina 

besvär där: Aldrig=0/ Någon enstaka gång=1/ Ibland=2/ Ofta=3/ Alltid=4 

Exempel: Min röst fungerar bättre på morgonen än på kvällen 0 1 2 3 4 
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Del 3 

1. På grund av min röst spänner jag mig när jag talar med andra. 0 1 2 3 4 

2. Andra verkar bli irriterade på min röst. 0 1 2 3 4 

3. Andra verkar sakna förståelse för mina röstproblem. 0 1 2 3 4 

4. Mina röstproblem gör mig orolig. 0 1 2 3 4 

5. Jag är mindre utåtriktad på grund av mina röstproblem. 0 1 2 3 4 

6. Jag känner mig handikappad på grund av min röst. 0 1 2 3 4 

7. Jag blir irriterad när andra ber mig upprepa vad jag sagt. 0 1 2 3 4 

8. Jag känner mig besvärad när andra ber mig upprepa vad jag sagt. 0 1 2 3 4 

9. Min röst gör att jag känner mig osäker. 0 1 2 3 4 

10. Jag skäms för mina röstproblem. 0 1 2 3 4 

Del 4 

1. Andra har, på grund av min röst, svårt att uppfatta vad jag säger. 0 1 2 3 4 

2. Jag har svårt att göra mig hörd i bullrig miljö, som t ex på ett kalas. 0 1 2 3 4 

3. Jag har svårt att öka röststyrkan för att ropa. 0 1 2 3 4 

4. Jag undviker att tala i telefon på grund av min röst. 0 1 2 3 4 

5. Människor ber mig upprepa vad jag har sagt. 0 1 2 3 4 

6. Jag undviker att tala i grupp på grund av min röst. 0 1 2 3 4 

7. Jag talar mer sällan än jag skulle vilja med vänner och familj 

på grund av min röst. 0 1 2 3 4 

8. Min röst begränsar mig i mina fritidsaktiviteter. 0 1 2 3 4 

9. Jag blir utelämnad ur samtal på grund av min röst. 0 1 2 3 4 

10. Min röst begränsar mig i mitt arbetsliv. 0 1 2 3 4 



 

 

 

 

Del 5 Sångröstdel 

Om du inte på något sätt sjunger behöver du inte fylla i denna del 

 

Har dina röstbesvär medfört förändring av din sångröst? Ja □ Nej □ 

På grund av mina röstbesvär kan jag inte alls sjunga. □ 

 
Jag sjunger mest: 

□ i mitt yrke (t ex professionell sångare/musiker, förskollärare) 

□ i fritidsaktiviteter (t ex amatörsångare, exempelvis i kör) 

□ "Till vardags" (sjunga för barnen, på fester mm) 

 

1. Jag blir trött i halsen i när jag sjunger. 0 1 2 3 4 

 

2. Jag blir hes när jag sjunger. 0 1 2 3 4 

 

3. Jag får ont i halsen när jag sjunger. 0 1 2 3 4 

 

4. Det tar emot när jag sjunger. 0 1 2 3 4 

 

5. Jag har fått svårare att sjunga i höga lägen. 0 1 2 3 4 

 

6. Jag har fått svårare att sjunga i låga lägen. 0 1 2 3 4 

 

7. Mitt röstomfång har förändrats. 0 1 2 3 4 

 

8. Jag har svårt att få rösten att ”ta” i vissa lägen. 0 1 2 3 4 

 

9. Jag har fått svårare att sjunga svagt. 0 1 2 3 4 

 

10. Sångrösten blir inte tät. 0 1 2 3 4 
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Avdelningens anteckningar: 

 

Söker för     

VJ/Swell  Video/Aida  

Diagnos   

Åtgärd     

RoS Index                                                
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Bilaga 3 
 
 

Frågeformulär angående röst (VHI -11) 

 
 

Ange hur du upplever din röst nu genom att placera ett lodrätt streck tvärsöver passande 

ställe på linjen nedan:  

Inga Maximala 

Röstbesvär röstbesvär 

 

I I 
 

Röstbesvären varierar under dagen: Nej Ja Sämst ca klockan:   

 

Om du sjunger: 

Mina röstsvårigheter påverkar min sångröst. 0 1 2 3 4 

(0 = inte alls   1 = lite   2 = måttligt   3 = mycket   4 = extremt  mycket) 

 

 

Jag har svårt att göra mig hörd i bullrig miljö, som t ex på ett kalas. 0 1 2 3 4 

Min röst kan plötsligt förändras medan jag pratar. 0 1 2 3 4 

Mina röstproblem påverkar min ekonomi. 0 1 2 3 4 

Jag måste anstränga mig för att få rösten att fungera. 0 1 2 3 4 

Mina röstsvårigheter begränsar mitt privatliv och mitt sociala liv. 0 1 2 3 4 

På grund av min röst har andra svårt att uppfatta vad jag säger. 0 1 2 3 4 

Andra frågar vad som är fel med min röst. 0 1 2 3 4 

Jag känner mig handikappad på grund av min röst. 0 1 2 3 4 

Jag känner mig utelämnad ur samtal på grund av min röst. 0 1 2 3 4 

Tack för att Du tar Dig tid att fylla i detta formulär! Uppgifterna är konfidentiella och behandlas som 

journalhandling. 

Dagens datum   Namn  

Personnummer  Aktuellt yrke (även pensionär)    

INSTRUKTION: 

I påståenden nedan skall Du ringa in den siffra som bäst stämmer överens med dina besvär: 

Aldrig = 0 Någon enstaka gång = 1  Ibland = 2  Ofta = 3  Alltid = 4 

Exempel: Jag har ont i halsen. 0 1 2 3 4 
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Mina röstproblem oroar mig. 0 1 2 3 4 

Jag har en känsla av obehag i halsen. 0 1 2 3 4 

Jag har aldrig rökt.        Jag har rökt, men slutade för  sedan.  

Jag röker  st cigaretter under en dag /en vecka /en månad 
(ringa in avsett alternativ!) 

© Copyright USIL 2008 
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Bilaga 4 

Namn: ____________________ 

 

Blir din röst trött, ansträngd eller hes när du talar? Bortse från besvär 
som beror på att du är förkyld/har en luftvägsinfektion. Besvären kan 

variera, men försök ange ett genomsnitt. 

 Nej 

 Ja, i liten utsträckning 

 Ja, i stor utsträckning 
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Bilaga 5 

 

Språklig jämförelse mellan formulären 

Sw-VHI är numrerat från 1 till 30. Påståendena i VHI-T är uppdelade i fem delar, 1 till 5. Del 

1 behandlar symptom från halsregionen, del 2 motsvarar kroppslig domän, del 3 emotionell 

domän och del 4 funktionsdomän. Del 5 rör sång och har uteslutits då den inte klarade 

reliabilitetstestningen (Lyberg-Åhlander et al., 2010) och inte är relevant för föreliggande 

studie. I varje del är påståendena numrerade från 1 till 10 (Bilaga 2). VHI-11 saknar 

numrering men har i denna tabell fått en numrering från 1 till 11, räknat uppifrån och ner med 

start vid påståendet ”Jag har svårt att göra mig hörd i bullrig miljö, t ex på ett kalas” (Bilaga 

3). 

 

a. Emotionell domän. Uppställning som visar hur Sw-VHI, VHI-T och VHI-11 skiljer sig 

åt språkligt.  

Sw-VHI VHI-T (del 3) VHI-11 

Nr. Fråga Nr. Fråga Nr. Fråga 

7 Jag är spänd när jag talar 

med andra på grund av 

min röst. 

1 På grund av min röst 

spänner jag mig när jag 

talar med andra 

-  - 

9 Folk irriterar sig på min 

röst. 

2 Andra verkar bli irriterade 

på min röst 

-  - 

15 Det händer att jag tycker 

att folk inte förstår mitt 

röstproblem. 

3 Andra verkar sakna 

förståelse för mina 

röstproblem 

-  - 

23 Mitt röstproblem 

bekymrar mig. 

4 Mina röstproblem gör 

mig orolig 

10 Mina röstproblem 

oroar mig 

24 Jag är mindre utåtriktad på 

grund av mitt röstproblem. 

5 Jag är mindre utåtriktad 

på grund av mina 

röstproblem 

-  - 

25 Min röst får mig att känna 

mig handikappad. 

6 Jag känner mig 

handikappad på grund av 

min röst 

8 Jag känner mig 

handikappad på grund 

av min röst 

27 Jag känner mig irriterad 

när man ber mig ta om det 

jag just sagt. 

7 Jag blir irriterad när andra 

ber mig upprepa vad jag 

sagt 

-  - 

28 Jag känner mig generad 

när man ber mig ta om det 

jag just sagt. 

8 Jag känner mig besvärad 

när andra ber mig upprepa 

vad jag sagt 

-  - 
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29 Min röst får mig att känna 

mig oduglig. 

9 Min röst gör att jag 

känner mig osäker 

-  - 

30 Jag skäms över mitt 

röstproblem. 

10 Jag skäms över mina 

röstproblem 

-  - 
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b. Kroppslig och fysiologisk domän. Uppställning som visar hur Sw-VHI, VHI-T och 

VHI-11 skiljer sig åt språkligt.  

Sw-VHI VHI-T (del 2) VHI-11 

Nr. Fråga Nr. Fråga Nr. Fråga 

2 Luften tar slut för mig när jag 

talar. 

1 Luften tar slut när jag 

talar 

- -  

4 Min röstkvalitet varierar 

under dagen. 

2 Kvaliteten på rösten 

varierar under dagen 

-  - 

10 Folk frågar mig ”Vad är det 

för fel på din röst?” 

3 Andra frågor om jag är 

förkyld 

7 Andra frågar vad 

som är fel på min 

röst 

14 Det känns som om jag måste 

anstränga mig för att få fram 

min röst. 

7 Det är ansträngande att 

tala 

4 Jag måste anstränga 

mig för att få rösten 

att fungera 

17 Det händer att det inte går att 

förutsäga om min röst 

kommer att låta klar eller inte. 

4 Min röst kan plötsligt 

förändras under ett 

kortare samtal 

2 Min röst kan 

förändras medan jag 

pratar 

18 Jag försöker förändra min röst 

så att den skall låta 

annorlunda. 

6 Jag försöker förändra 

min röst för att låta bra 

- -  

20 Jag får anstränga mig mycket 

när jag talar. 

8 Min röst är sämst på 

morgonen 

-  - 

21 Min röst är sämre på kvällen. 9 Min röst är sämst på 

kvällen 

- -  

26 Min röst sviker mig just när 

jag håller på och säger något. 

5 Rösten sviker mitt i en 

mening 

-  - 
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c. Funktionsdomän. Uppställning som visar hur påståenden avseende funktion i Sw-

VHI, VHI-T och VHI-11 skiljer sig åt språkligt. Nr. står för nummer och refererar till 

det nummer som påståendet har i formuläret. 

Sw-VHI VHI-T (del 4) VHI-11 

Nr. Fråga Nr. Fråga Nr. Fråga 

1 Min röst gör det svårt för 

människor att höra mig 

1 Andra har, på grund av min 

röst, svårt att uppfatta vad 

jag säger. 

6 På grund av min röst 

har andra svårt att 

uppfatta vad jag säger 

3 Andra människor har 

svårigheter med att 

förstå mig i en miljö 

med mycket ljud 

omkring. 

2 Jag har svårt att göra mig 

hörd i bullrig miljö, som 

t.ex. på ett kalas 

1 Jag har svårt att göra 

mig hörd i bullrig 

miljö, t ex på ett kalas 

5 Min familj har 

svårigheter med att höra 

mig när jag ropar på dem 

från en annan del av 

huset. 

3 Jag har svårt att öka 

röststyrkan för att ropa 

-  - 

6 Jag använder inte 

telefonen så ofta som jag 

skulle vilja. 

4 Jag undviker att tala i 

telefon på grund av min 

röst 

-  - 

8 Jag har en benägenhet att 

undvika grupper av 

människor på grund av 

min röst. 

6 Jag undviker att tala i 

grupp på grund av min röst 

-  - 

11 Min röst gör att jag talar 

mindre med mina 

vänner, grannar och 

släktingar. 

7 Jag talar mer sällan än vad 

jag skulle vilja med vänner 

och familj på grund av min 

röst 

-  - 

12 Folk ber mig upprepa 

vad jag sagt när jag talar 

med dem ansikte mot 

ansikte. 

5 Människor ber mig 

upprepa vad jag sagt 

-  - 

16 Mina röstproblem 

begränsar mitt liv, både 

personligt och socialt. 

8 Min röst begränsar mig i 

mina fritidsaktiviteter 

5 Mina röstsvårigheter 

påverkar mitt privatliv 

och mitt sociala liv 

19 Jag känner mig utanför i 

samtal på grund av min 

röst. 

9 Jag blir utelämnad ur 

samtal på grund av min 

röst 

9 Jag känner mig 

utelämnad ur samtal 

på grund av min röst 

22 Mitt röstproblem drar 

ner mina inkomster. 

10 Min röst begränsar mig i 

mitt arbetsliv 

3 Min röst påverkar min 

ekonomi 
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Bilaga 6 

Hej! 

Stort tack för att du vill delta i denna studie! Här är några korta instruktioner att tänka på när 

du fyller i formulären. Läs dessa noga. Undersökningen tar cirka 15-20 minuter att genomföra 

och det är viktigt att du fyller i samtliga formulär vid ett och samma tillfälle.  

Instruktioner 

• Läs noga igenom informationsbladet. Fyll sedan i medgivandeblanketten som intygar 

att du har förstått vad studien går ut och att du vill delta. 

• Fyll i formulären i den ordning de ligger.  

• Svara så spontant och sanningsenligt som du kan. Vet du inte vad du ska svara så 

kryssa i ”aldrig” eller ”0”.  

• Observera att sidorna är dubbelkopierade och att det kan finnas frågor på båda sidor av 

pappret. 

• Undvik att gå tillbaka och jämföra frågor och svar mellan enkäterna. 

• Vik ihop medgivandeblanketten och samtliga formulär och lägg dessa i det bifogade 

kuvertet.   

• Behåll och spara informationsbladet. Dyker det upp frågor eller om du ångrar ditt 

deltagande så finns det kontaktuppgifter där. 

• Posta kuvertet innehållandes formulär och medgivandeblankett senast den 26 mars 

2017. Kuvertet är frankerat och frimärke behövs ej.  

Har du frågor är du varmt välkommen att när som helst höra av dig. Kontaktuppgifter hittar 

du längst ner på informationsbladet.  

 

Med vänliga hälsningar 

Ida Hjelm-Waaler 

Logopedstudent 

Handledare: Roland Rydell och Viveca Lyberg-Åhlander 
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Bilaga 7 

Information till försöksdeltagare 

Jämförelse mellan svenska översättningar av Voice Handicap Index 
 

Bakgrund och målsättning  

Det finns idag tre olika formulär för subjektiv bedömning av röstbesvär på svenska. De 

bygger alla tre på samma amerikanska förlaga och de är översatta till svenska och använda 

under svenska förhållanden. I det kliniska arbetet bedöms formulären vara likvärdiga och det 

är upp till den enskilda vårdgivaren att bedöma vilket formulär hen vill administrera. Syftet 

med denna studie är att jämföra de tre formulären med varandra för att se om verkligen kan 

anses likvärdiga. 

 

Deltagande  

Väljer du att medverka kommer du att få fylla i fyra olika formulär med frågor kring din röst 

och din upplevelse av den. Frågorna är av typen ”hur ofta” och besvaras genom en markering 

på en femgradig skala. Vi vill att du svarar på samtliga frågor så spontant och sanningsenligt 

som du kan. Totalt beräknas studien ta cirka 15-20 minuter. 

 

Din medverkan i studien är frivillig och du kan när som helst avbryta den utan att vi ställer 

några frågor. Avbrott från studien kommer inte att få några konsekvenser för eventuell 

medverkan i framtida undersökningar och det kommer heller inte ha någon påverkan på 

eventuell framtida medicinsk behandling. Obehöriga kommer inte att kunna ta del av varken 

dina svar eller dina resultat, och alla resultat anonymiseras innan de lagras. 

Sammanställningar av resultaten kommer att publiceras vetenskapligt. Studien har godkänts 

av Etiska kommittén vid avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lund universitet. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Ida Hjelm-Waaler 

Logopedstudent 

Tel: 072 85 71 600 

E-mail: log13iwa@student.lu.se  

 

Roland Rydell, M.d., PhD. 

Handledare, docent, överläkare 

E-mail: roland.rydell@med.lu.se  

 

Viveka Lyberg Åhlander, PhD. 

Handledare, leg. logoped 

E-mail: viveka.lyberg_ahlander@med.lu.se  

 

Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund, 

Lunds universitet, Universitetssjukhuset, 221 85 LUND. 

  

mailto:log13iwa@student.lu.se
mailto:roland.rydell@med.lu.se
mailto:viveka.lyberg_ahlander@med.lu.se
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Bilaga 8 

Svarsblankett för undersökningen  

Jag har idag mottagit ovanstående information och är villig att deltaga i projektet.  

 

Namn …………………………..  

 

Namteckning…………………………….. Lund den ……/………- 20….. 
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Bilaga 9 

 

 

0 2 4 6 8 10

VHI-T:1
VHI-T:3
VHI-T:5
VHI-T:7
VHI-T:9

VHI-T:11
VHI-T:13
VHI-T:15
VHI-T:17
VHI-T:19
VHI-T:21
VHI-T:23
VHI-T:25
VHI-T:27
VHI-T:29
VHI-T:31
VHI-T:33
VHI-T:35
VHI-T:37
VHI-T:39
VHI-11:1
VHI-11:3
VHI-11:5
VHI-11:7
VHI-11:9

VHI-11:11
Sw-VHI:2
Sw-VHI:4
Sw-VHI:6
Sw-VHI:8

Sw-VHI:10
Sw-VHI:12
Sw-VHI:14
Sw-VHI:16
Sw-VHI:18
Sw-VHI:20
Sw-VHI:22
Sw-VHI:24
Sw-VHI:26
Sw-VHI:28
Sw-VHI:30

Antal deltagare som ej svarat

Fr
åg

a

Antal ej ifyllda svar per fråga


