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Abstract 

Studies indicate that between 6-9% of all children has some type of voice problems. Voice 

problems in children may have different etiology and can affect all ages. In Sweden, there is a lack 

of a standardized questionnaire addressed to children with voice problems and their legal 

guardians. The purpose of this study was to translate and validate the Pediatric Voice Handicap 

Index (pVHI) in Swedish children aged 6 to 10 years. The study was carried out through an 

internet-based assessment form for children referred to speech and language pathologist/ 

phoniatrican due to voice disorders in Sweden and a matched control group of children without 

voice problems. The experimental group consisted of 13 children with voice problems and the 

control group of 29 children. The questionnaire was filled out by the guardian in cooperation 

with the child. It contained 23 claims separated into three domains: functional, physical and 

emotional. The results of each child’s assessment were the total pVHI, with a maximum of 92 

points. A comparison between results presented in the original pVHI showed great similarities 

regarding mean values within the three domains the total pVHI and the experimental group’s 

estimation of over- all voice problems on a VAS- scale. The internal validity of the translation 

was high with a Cronbach´s alpha at .95- .96 within the different domains. Significant differences 

were found between the experimental group and the control group in each domain. There was 

also a significant difference between the experimental group and the control group regarding 

total pVHI.  The results indicate that the translation of pVHI is easy to fill out and close to the 

original. Also, it discriminates between children with and without voice disorders indicating good 

sensitivity and specificity, which is central in a broader use. 

Keywords: Pediatric Voice Handicap Index (pVHI), validation, voice problems in children, 

estimation form, Röst Handikapp Index barn (RHI-b) 



Sammanfattning 

Studier visar att mellan 6- 9 % av alla barn har någon form av röstproblem. Röstproblem hos 

barn kan ha olika etiologi och kan drabba alla åldrar. I Sverige har ett standardiserat 

skattningsformulär riktat till barn med röstproblem och dess målsmän saknats. Syftet med 

föreliggande studie var att översätta och validera pediatric Voice Handicap Index (pVHI) för 

svenska barn mellan 6 till 10 år. Studien utfördes genom ett internetbaserat skattningsformulär till 

barn med målsmän som sökt hjälp för röstbesvär hos logoped/foniater i Sverige samt en 

matchad kontrollgrupp utan uttalade röstproblem. Experimentgruppen bestod av 13 barn med 

röstproblem och kontrollgruppen av 29 barn. Skattningsformuläret fylldes i av målsmän i samråd 

med barnet. Det innehöll 23 påståenden fördelade inom tre domäner; funktionell, kroppslig och 

emotionell. Sammantagna resultatet av varje barns skattning utgjorde ett total pVHI där 92 var 

maxpoäng. Vid jämförelser mellan resultaten i den ursprungliga pVHI och föreliggande studie 

återfanns stora likheter på medelvärden inom de tre domänerna, för total pVHI och för 

experimentgruppens skattning av omfattning av deras röstproblem på en VAS-skala. Den interna 

validiteten av den översatta svenska versionen var hög med ett Cronbach's alfa på .95 till .96 

inom de olika domänerna. Signifikant skillnad återfanns mellan experimentgrupp och 

kontrollgrupp inom varje domän. Det var även signifikant skillnad mellan experimentgruppen 

och kontrollgruppens total- pVHI. Resultaten i föreliggande studie tyder på att översättningen av 

pVHI var nära den ursprungliga versionen. Dessutom diskriminerar översättningen mellan barn 

med och utan röstproblem vilket indikerar på god sensitivitet och specificitet, något som är 

centralt för en bredare användning. 

Nyckelord: Pediatric Voice handicap Index (pVHI), validering, röstproblem hos barn, 

skattningsformulär, Röst Handikapp Index barn (RHI-b)  
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Inledning 

Prevalensen av röststörningar är hos barn mellan 6-9 % (Wilson, 1987; McNamra & Perry, 1994) 

men siffrorna varierar mycket mellan olika studier beroende på studiernas utformning och 

definition av begreppet. Röststörningar kan drabba barn i alla åldrar och ha olika etiologi (Wilson, 

1987).  I klinisk verksamhet ställs diagnos med hjälp av bland annat perceptuella, akustiska och 

aerodynamiska undersökningar (Hartnick & Boseley, 2008). Barns upplevelse av sina egna 

röstbesvär är dock något som är svårt att mäta och kvantifiera. En funktionsnedsättning av rösten 

kan medföra stor påverkan på en individs liv och livskvalitet (Bouwers & Dikkers, 2009). Ett 

skattningsformulär med syfte att mäta barns subjektiva upplevelse av röstbesvär tillsammans med 

målsmän kan vara ett kliniskt användbart redskap vid intervention av barn med röstproblematik. 

Ett sådant instrument som kan ge möjlighet till en heltäckande bild av röststörnigen saknas i 

dagsläget på svenska. 

Bakgrund 

Rösten  

Talad kommunikation förutsätter en fungerande röst. Vid tal samspelar lungor, stämband, svalg, 

gom, tunga och läppar i en komplex koordination. Produktion av röst sker genom ett luftflöde 

som bildas på utandningsluften när stämbanden är slutna vilket gör att ett högre subglottiskt 

tryck byggs upp under stämbandsnivå. När stämbanden inte klarar att hålla emot sprängs de isär 

för att på grund av aerodynamik och myoelasticitet återgå till sluten position igen vilket 

därigenom skapar stämbandsvibrationer. Ljud som bildas genom stämbandsvibrationerna formas 

därefter genom dämpning och förstärkning i ansatsröret som fungerar som resonator (Story, 

2002). Vid störningar på någon av dessa nivåer kan ett röstproblem uppkomma hos både barn 

och vuxna. Röststörningar kan delas in i funktionella, funktionellt- organiska, neurologisk eller 

organiskt betingade röststörningar utifrån etiologi (Hartnick & Boseley, 2008). 

Utveckling av strukturer i larynx 

Strukturer i struphuvudet hos barn skiljer sig i förhållande till en vuxen. Stämbanden och 

därigenom röstkvaliteten förändras genom livet. De största förändringarna sker fram till 

puberteten (Weiss, 1950; Callan, Kent, Guenther & Vorperian, 2000; Vorperian et al., 2009). På 

det nyfödda barnet sitter struphuvudet högt upp i ansatsröret, vid cirka halskota tre-fyra, men 

sjunker gradvis nedåt i förhållande till halskotpelaren. Vid cirka två års ålder har struphuvudet 
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(räknat från cricoidbroskets nedre kant) sjunkit till cirka femte halskotan för att vid puberteten 

befinna sig vid kota sex-sju (Hirano, Kurita & Nakashima, 1983; Sapienza, Ruddy & Baker, 2004). 

Struphuvudet ökar i kranio- kaudal riktning då hals och svalg växer, vilket för med sig 

klangförändring av rösten. Storleken på tonsiller och adenoid i förhållande till mun- och näshåla 

förändras vilket också bidrar till att röstens klang förändras då formantfrekvensen sänks (Callan 

et al., 2000; Vorperian et al., 2009). 

Strukturen på stämbanden hos barn påverkar också röstens funktion och grundtonsfrekvensen 

(F0). Längden på stämbanden och storleken på larynx utvecklas med åren. Hos ett nyfött barn 

utgör stämbanden endast av slemhinna och vokalismuskel. Vid cirka fyra år börjar ett ligament 

växa till mellan dessa två delar. Vid cirka sju års ålder innehåller stämbanden ett ytligt-, ett 

mellanliggande och ett djupt lager. Dessa lager utgör lamina propria, som finns mellan 

slemhinnans yttersta epitel och vokalismuskeln (Hirano et al., 1983; Boseley & Hartnick, 2006). I 

en studie av Boseley och Hartnick (2006) konstaterades att det ytliga lagret av lamina propria var 

cirka 22 % av lamina proprias totala tjocklek vid 7 års ålder vilket inte är långt ifrån den andel 

som ses hos vuxna. Lamina propria som helhet var vid 10 års ålder lika tjockt som hos vuxna. 

Många avvikelser hos barn, så som knottror, polyper och cystor har sitt ursprung i lamina 

proprias ytliga lager vilket gör det viktigt att förstå dess utveckling. Efter puberteten är 

differentieringen av lagren i stämbanden färdig (Hirano et al., 1983; Boseley & Hartnick, 2006).  

Andningsorganet skiljer sig storleksmässigt mellan barn och vuxna, vilket påverkar 

röstproduktionen. Fonationströskeln, vilket är benämningen på det minsta möjliga lungtryck som 

krävs för att åstadkomma stämbandsvibration, är något högre hos barn än hos vuxna. Det kan 

bero på att barns koordinationsförmåga inte är fullt utvecklad. Under uppväxten minskar 

broskens elasticitet, larynx ökar i storlek och stämbanden differentieras i lager successivt mot ett 

mer vuxet utseende vilket sammanfaller med ett minskat subglottalt tröskeltryck. Skillnaderna i 

det subglottala trycket medför även skillnader i intensitet och grundton vilket kan tyda på unika 

förutsättningar för störningar/avvikelser i den unga rösten (Stathopoulos & Sapienza, 1997). 

Röstproblem hos barn 

Studier har visat att prevalensen av röststörningar hos barn är mellan 1 % till 75 % (Senturia & 

Wilson, 1968; Silverman & Zimmer, 1975; Deal, McClain & Sudderth, 1976; Krahulec, 

Ambusova, Dresslerova, Ratajdusova & Vranka, 1985; Powell, Filter & Williams, 1989; 

McNamara & Perry, 1994) men någonstans mellan 6 % till 9 % är den bästa uppskattningen av 

prevalensen enligt Wilson (1987) och McNamara och Perry (1994). Prevalensens stora variation 
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anges vara beroende på studiernas utformning och definition av fenomenet. Enligt Sederholm 

(1995) var förekomsten av kronisk heshet hos 10-åriga barn, vilket definierades som heshet i mer 

än två månader, cirka 6 %. Siffran grundas enbart på föräldrars bedömningar av deras barns röst. 

Forskargruppen har också studerat interbedömmarreliabiliteten mellan logopeder, föräldrar och 

lärares bedömning av röstproblem hos barn vilken genomgående befanns vara hög (Sederholm, 

McAllister, Dalkvist & Sundberg, 1995) Detta stärker siffran om en prevalens på cirka 6 % 

kronisk heshet bland 10-åriga barn. I en studie av Cornut och Venet (1966) återfinns flest barn 

med röstproblem mellan åldrarna 6 till 7 år, därefter tenderar prevalensen att minska under 

perioden av ytterligare differentiering av lagren i lamina propria, för att sedan öka igen under 

puberteten. Dysfoni hos barn är vanligare hos pojkar än hos flickor (Sederholm, McAllister, 

Sundberg & Dalkvist 1993; McAllister, Sederholm, Sundberg & Gramming 1994; Speciale & 

Cimino, 2000; Carding, Roulstone & Northstone, 2006). 

Sederholm et al. (1993) har definierat röstegenskapen heshet i förhållande till andra 

röstparametrar och kommit fram till att heshet är ett sammansatt begrepp som återspeglar 

åtminstone tre olika typer av röstdysfunktioner; läckage, press/hyperfunktion och skrovlighet. 

Wilson (1987) definierade heshet som en röst som avviker genom att lyssna efter följande 

karaktärer: 1) avvikande röstkvalitet orsakad av funktionella problem i larynx med heshet och 

läckage som kvalitetsdrag; 2) hyper- och hyponasalitet orsakad av obalans mellan den orala och 

nasala resonansen; 3) en svag röst som är svår att höra eller en hög röst som är obekväm att 

lyssna på; 4) en frekvens i rösten som är för hög eller för låg för personens ålder, kön eller 

storlek; 5) opassande användning av tonhöjd och ljudstyrka.  

I en svensk studie av Sederholm et al. (1995) var kön, personlighet och antal timmar per dag som 

barnet tillbringade i stor grupp faktorer som signifikant associerades med kronisk heshet hos 

tioåriga barn. När föräldrar och lärare bedömde de hesa barnens personlighet uppgav de att de 

kroniskt hesa barnen var mer pratsamma, utåtriktade, högljudda, öppna, energiska och mindre 

stabila och koncentrerade än andra barn (Sederholm, 1996). Roy, Holt, Redmond och Muntz 

(2007) fann att beteendet skilde sig mellan barn med stämbandsknottror och en kontrollgrupp. 

Studien visade att barnen med stämbandsknottror skrek och retades signifikant mer än andra 

barn. Lass, Ruscello, Stout och Hoffman (1991) lät en grupp barn bedöma andra barns röster, 

dels normala röster, dels röster som diagnostiserats som hesa. Undersökningen visade att barnen 

med hes röst tillskrevs negativa egenskaper i större utsträckning än de icke hesa barnen. Studien 

visade även att röststörningar hos barn påverkade jämnåriga barns uppfattning om personlighet 

och karaktär hos barn med röststörning. Författarna poängterade vikten av tidig upptäckt och 

intervention för att därigenom reducera negativ psykosocial påverkan på barn med röststörningar.  
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Risk för bestående röstproblem 

Det är inte helt klarlagt hur röstproblem i ung ålder påverkar rösten i vuxen ålder (De Bodt et al., 

2007). Försök är gjorda att kartlägga hur heshet och då främst organisk påverkan i barndomen 

påverkar prevalensen av dysfoni i tonåren. Pojkar har oftare röstproblem före puberteten men 

problemen tenderar att gå över i samband med målbrottets debut något som inte är fallet för 

flickor som haft röstproblem som barn (Håkansson & Kitzing, 1984; Mori, 1999; McCrory, 2001; 

De Bodt et al., 2007).  

Enligt Branski, Verdolini, Sandulache, Rosen och Hebda (2006) utsätts människans stämband för 

extrema mängder av mekanisk nötning vid fonation. Författarna uppger två tänkbara orsaker till 

varför stämbanden inte skadas oftare än de gör. För det första har stämbanden eventuellt en 

förstärkt återuppbyggande kapacitet, där alla vävnadsstrukturella skador på lamina propria och 

överliggande epitel kan repareras utan en fullständig sårläkningsprocess, något som sker i 

kroppens övriga hudvävnader. För det andra kan vävnadsstrukturens organisering i lamina 

propria vara tåligare för mekanisk nötning än övrig hudvävnad. 

Studier av djurs och vuxnas stämbandsskador har visat att basalmembranet är ett extra känsligt 

område som ofta tar skada av lång och intensiv fonation. Basalmembranet befinner sig mellan 

epitelet och lamina proprias ytliga lager och främjar en mjuk stämbandrörelse. Skador på 

basalmembranet har rapporterats i samband med stämbandsknottror och vid Reinke´s ödem. 

Basalmembranet kan spela en central roll i läkningsprocessen. Skador på basalmembranet syns 

inte tydligt vid en visuell bedömning av stämbanden (Gray & Titze, 1988; Gray, 1991; Cho, Kim 

H.T., Kim M.S., Lee & Park, 2000).  

Röstergonomi  

Utöver fysiologiska faktorer som kan påverka rösten finns även en rad omgivningsfaktorer som 

är viktiga att kartlägga vid röstproblematik för barn. Exempelvis är det bra om utrymmen som är 

ämnade för talkommunikation har kort efterklangstid. Det viktigt att ett rum är akustiskt 

anpassat, framförallt vid buller, för att ljudnivån inte ska öka ytterligare (Sala, Sihvo & Laine, 

2005). I en rapport av Bertilsson, Hagaeus, Sandqvist, Skagelin, Björkman och Barregård 

(2003) mättes bullernivån på förskolor och skolor i två städer i södra Sverige under 103 dagar. 

Den genomsnittliga bullernivån uppmättes till 80 dB(A) SPL, med barn 

närvarande. Undersökningar av buller på förskolor relaterade till röstfunktion har uppmätt 

mycket höga värden relaterat till specifika aktiviteter eller utrymmen (Södersten, Granqvist, 
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Hammarberg & Szabo 2002; McAllister, Granqvist, Sjölander & Sundberg, 2009). Vilkman (2004) 

uppger ett gränsvärde för buller på max 55 dB SPL i utrymmen avsedda för talkommunikation. 

Enligt Sala et al. (2005) måste röststyrkan höjas med 5 dB för varje 10 dB som bullernivån ökar, 

vilket göra att rösten utsätts för större påfrestning i bullriga miljöer. Utöver buller är luftkvalitet 

en omgivningsfaktor som kan påverka stämbandens rörlighet. Hög luftfuktighet har konstaterats 

främja stämbandsvibration men även kroppens vätskebalans har betydelse för slemhinnans 

funktion (Vilkman, 2004). Luftburet damm kan påverka rösten och slemhinnans fuktighet 

negativt. Vid torr luft ökas andelen luftburet damm. Damm och luftkvalitet påverkar även 

varandra, då torr luft ökar andelen luftburet damm vilket torkar ut slemhinnan i larynx och 

påverkar rösten negativt (Jackson-Menaldi, Dzul & Holland, 1999; Richter, Löhle, Maier, 

Kliemann & Verdolini, 2000). Enligt Sala et al. (2005) har lokaler i skolor och förskolor ofta 

mycket luftburet damm.    

ICF och ICF-CY  

Vid utredning av röststörningar kan International Classification of Functioning, Disability and Health, 

ICF, erbjuda en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionsförmåga och 

funktionshinder i relation till hälsa.  ICF är skapad med ett funktions-, aktivitets- och 

delaktighetsperspektiv och ska komplettera klassifikationssystem baserade på diagnoser. I ICF 

återfinns ”kommunikation” under aktivitet och delaktighet (Socialstyrelsen, 2003). ICF- Children 

and Youth Version (ICF-CY) är en vidareutveckling av ICF för att även täcka barnets utveckling i 

spädbarnsålder, barndom och tonårstid upp till 18 års ålder samt barnets omgivning (WHO, 

2007). Vid röstproblematik för barn kan även ICF-CY ge vidare perspektiv och möjliggöra en 

kartläggning av omgivningsfaktorer som till exempel röstergonomi och personfaktorer vid 

utredning och intervention (Socialstyrelsen, 2004).   

Utredning  

Internationellt sett har flera forskare och kliniker gett förslag på olika program vid utredning och 

behandling av barn med röststörningar (Wilson, 1987; Andrews, 1991; Ørsted, 1993). 

Programmen förespråkar ofta stegvis utredning och kontinuerlig utvärdering av terapiinsatser. I 

Sverige kan diagnostiseringen vid röstproblematik hos barn skilja sig något från klinik till klinik 

men brukar oftast inkludera en noggrann kartläggning av röstbesvären: tänkbara orsaker, 

röstbelastande faktorer i den vardagliga miljön och på fritiden. Därefter sker en inspelning med 

röstbedömning och analys av rösten. Vanligtvis görs en stämbandsundersökning hos foniater 

eller öronläkare på en öron-, näs-, halsklinik. Det sammantagna resultatet av dessa utredningar 
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utgör underlaget för beslut om lämplig behandling (Speciale & Cimino, 2000). Enligt Sederholm 

och McAllister (2000) innefattar behandlingen röstråd och röstterapi hos logoped där 

gruppträning rekommenderas för barn. Motivation, kognitiv utveckling samt omgivningens stöd 

är viktiga faktorer att ta hänsyn till vid röstterapi för barn (Allergo, 2008). 

Skattningsformulär för föräldrar  

Formulär riktat till föräldrar i syfte att bedöma barns förmågor i olika avseenden har används i 

många studier bland annat på barn med språkstörning (Thal, O´Hanlon, Clemmons & Fralin, 

1999), barn med cochleaimplantat (Huttunen et al., 2009) och barn som stammar (Ratner & 

Silverman, 2000). Historiskt sett har forskare och kliniker varit motvilliga att använda denna form 

av bedömning eftersom föräldrar sågs som okunniga inom undersökningsområdet och saknade 

adekvat utbildning. Även oförmåga att kritiskt granska sina intryck på grund av stolthet över det 

egna barnet var ett argument mot föräldraskattningar (Sheehan & Sites, 1989). I dagsläget är de 

flesta forskare eniga att föräldraformulär innebär ett bra komplement vid utredning och klinisk 

bedömning.  Föräldrar har möjlighet att observera sina barn i flera olika kontexter vilket en 

kliniker av praktiska skäl inte kan. Andra fördelar som lyfts fram är att föräldrar har mycket stor 

erfarenhet och kunskap om det egna barnet (Dale, Bates, Reznick & Morisset, 1989; Scherer & 

D’Antonio, 1995; Fenson, Pethick, Renda, Cox, Dale & Reznick, 2000; Feldman et al., 2005). 

Föräldraenkäter har även visats ha god validitet (Miller, Sedey & Miolo, 1995; Thal et al.,1999). 

Skattningsformulär för barn med röststörningar 

Enligt Boseley och Hartnick (2006) har insamling av normativ data från både akustiska mätningar 

och livskvalitativa skattningar ökat. Det finns dock ett fortsatt stort behov av kvantitativa 

utredningar av röstkvalitet efter operationer och medicinska insatser, något som också gäller barn. 

I en studie av Ma och Yiu (2001) underströks vikten av att identifiera och kvantifiera effekten av 

röstproblematik på individens livskvalitet vid den kliniska handläggningen av röststörningar. 

Författarna påtalade att röstproblem inte bara inkluderar de hörbara eller anatomiska 

förändringarna, utan även innebär en inskränkning på dagliga aktiviteter och sociala delaktigheter. 

Barn kan bli påverkade på motsvarande sätt vilket gör att utredning av röstens inverkan på 

individens liv och livssituation är viktig. Idag finns det flera självskattningsformulär som är 

standardiserade och normerade på amerikanska barn avsedda för föräldrar till barn med 

röststörningar.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Huttunen%20K%22%5BAuthor%5D
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Pediatric Voice- Related Quality of life Survey (PV- RQOL) 

Voice- Related Quality of Life Survey är ett skattningsformulär bestående av tio frågor som 

validerats på vuxna röstpatienter (Hogikyan & Sethuraman, 1999).  Pediatric Voice- Related 

Quality of Life Survey (PV- RQOL) är baserat på vuxenversionen men anpassat för barn 

(Hartnick, 2002). Föräldrar bedömer sitt barns livskvalitet ur ett röstperspektiv. PV- RQOL har 

tio frågor där varje fråga ger mellan 0 till 10 poäng (10 står för inga problem och 0 står för så dåligt 

det kan bli). Råpoängen ger mellan 0- 100 poäng där högre poäng indikerar på bättre livskvalitet.  

Det finns två undergrupper i PV-RQOL där påståendena berör socio- emotionella områden samt 

fysisk funktion (Hogikyan & Sethuraman, 1999). 

Pediatric Voice Outcome Survey (PVOS)  

Voice Outcome Survey är ett testat och validerat instrument för att bedöma röstfunktion och 

livskvalitet hos vuxna efter kirurgi vid unilateral stämbandspares. Formuläret består av fem frågor 

med fokus på röstrelaterad livskvalitet som patienten subjektivt besvarar (Gliklich, Glovsky & 

Montgomery, 1999). Pediatric Voice Outcome Survey (PVOS) utvecklades ur vuxenversionen 

(VOS) där föräldrar bedömer sitt barns röst och dess inverkan på barnets livskvalitet. PVOS 

består av fyra frågor med olika svarsalternativ som ger olika poäng. Poängen räknas från 0- 100 

där höga poäng indikerar bättre livskvalitet (Boseley, Cunningham, Volk & Hartnick, 2006). 

Voice handicap index (VHI)  

VHI är ett självskattningsformulär utformat för vuxna för att kvantifiera patienters 

självupplevelse av sina röstbesvär. Formuläret utformades i USA år 1997 då det inte fanns några 

motsvarande verktyg tillgängliga. Det innehåller 30 påståenden som har formulerats för att täcka 

olika typer av röstrelaterade svårigheter. Påståendena är fördelade över tre domäner; funktionell, 

fysisk och emotionell. Efter varje påstående ringar patienten in det alternativ som stämmer bäst 

överens med hur de upplever sina röstbesvär på en frekvensbaserad skala. Alternativen är en 

skala från 0 till 4 (0 står för aldrig och 4 står för alltid). Summan av svarspoängen utgör ett 

totalindex, där en högre poängsumma representerar ett större/värre upplevt handikapp (Jacobson 

et al., 1997). År 2002 blev VHI normerat och validerat och reliabiliteten ansågs vara hög (Rosen, 

Lee, Osborne, Zullo & Murry, 2004). VHI är översatt och anpassat till ett flertal språk och är 

allmänt accepterat både som forskningsunderlag och som kliniskt verktyg (Amir et al., 2006). 

VHI översattes och validerades till svenska- Röst Handikapp Index (RHI) år 2009 men en första 

version användes kliniskt i flera år innan valideringsprocessen var färdig. RHI bedöms som ett 

tillförlitligt skattningsformulär för vuxna med röststörningar (Ohlsson & Dotevall, 2009).  
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Pediatric Voice Handicap Index (pVHI) 

Barnversionen pediatric Voice Handicap Index (pVHI) är ett amerikanskt skattningsformulär 

baserat på Voice Handicap Index. pVHI utkom 2007 och är validerad på amerikanska barn 

mellan 3;0 och 12;0 års ålder. Studiens experimentgrupp bestod av 33 barn med röstproblem 

samt en kontrollgrupp med 45 barn utan röstproblem. Formuläret inleddes med demografiska 

uppgifter samt en skala över barnets generella pratsamhet från 1- 7 (1= quiet listener och 7= 

extremely talkative). Därefter följde 23 påståenden fördelade på tre olika domäner; funktionell, 

kroppslig och emotionell domän. Experimentgruppens formulär avslutades med en VAS- skala 

där respondenterna skattade hur gravt de upplevde sina röstproblem på en skala mellan 0- 100 (0 

= normal och 100= serve). Korrelationen mellan pVHI och vuxen versionen VHI var hög. Den 

interna validiteten och test-retest realibiliteten var också hög för pVHI (Zur, Cotton, Kelchner, 

Baker, Weinrich & Lee, 2007).  

Validering 

Validering kan anses vara ett generellt begrepp för att giltiggöra en process. Hög validitet i ett 

skattningsformulär kan fastställas genom jämförelser med ett redan etablerat instrument. Ett 

skattningsformulär ska ha hög intern validitet, det vill säga att frågorna i ett formulär mäter vad 

det avser att mäta (Klein, 2000). För att validera pVHI på svenska barn kommer bland annat 

jämförelser göras mellan den amerikanska ursprungsversionens värden och föreliggande studies 

värden för domän, pratsamhet samt VAS. Den interna validiteten räknas ut för att undersöka hur 

väl de olika frågorna hänger ihop och om de mäter samma fenomen inom varje domän samt 

mellan domänerna. Även statistiska beräkningar mellan kontrollgrupp och experimentgrupp i 

föreliggande studie kommer att göras för att kunna uttala sig om skattningsformulärets 

sensitivitet. 

Vid validering och översättning av ett skattningsformulär är översättningen och hur den sker en 

viktig process.  Back translation är en översättningsmetod som rekommenderas för att försöka 

kontrollera skillnader beroende på språkliga och kulturella nyansskillnader som finns mellan språk 

och nationer. Back translation innebär att ett dokument som redan har översatts till ett 

främmande språk översätts tillbaka till det ursprungliga språket, och då helst av en oberoende 

översättare (Hambleton, 2005). 
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Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att översätta och validera pediatric Voice Handicap Index (pVHI) 

för svenska barn mellan 6 - 10 år.  

Metod  

Procedur  

Studien genomfördes i form av ett internetbaserat skattningsformulär som riktade sig till barn 

med röstproblem och deras målsmän (experimentgruppen) och barn utan uttalade röstproblem 

och deras målsmän (kontrollgruppen). Inledningsvis kontaktades logopedmottagningar eller 

öron- näs- och halsmottagningar i Skåne, Halland, Småland, Östergötland, Södermanland, 

Uppland, Värmland, Gästrikland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten via mail eller 

telefon.  Logoped/foniater kontaktade barn och barnens målsmän som var eller nyligen varit i 

kontakt med vården på grund av ett upplevt röstproblem. Total skickades 52 informationsbrev ut 

till logopeder/foniater. Informationsbrevet förmedlades vidare till målsmän och barn där 

inloggningsuppgifter, kod samt samtycke till studien framkom (Appendix IV). Vid rekrytering av 

deltagare till kontrollgruppen kontaktades rektorer på skolor i Linköpings kommun genom 

bekvämlighetsurval. Efter rektorernas muntliga godkännande gjordes besök på skolorna för att 

lämna ut informationsbreven. Personalen vidarebefordrade breven till föräldrar till barn i åldrarna 

6 till 10 år. Barnen skulle inte ha eller ha haft uttalade röstproblem, vilket framgick i 

informationsbrevet (Appendix V). Totalt 250 informationsbrev förmedlades via lärare till barnens 

målsmän. 

Översättning 

Författarna till föreliggande studie har fått ett formellt godkännande till översättning och 

validering från Karen B. Zur (e-mail, 100113), huvudförfattare till pVHI (Appendix I). 

Översättningen av pediatric Voice Handicap Index utfördes genom så kallad back translation. En 

första formell översättning utfördes där författarna översatte formuläret oberoende av varandra. I 

fas två bearbetades de översättningar som inte överensstämde för gemensam konsensus. I fas tre 

översattes formuläret tillbaka till engelska av en oberoende person med engelska som modersmål 

och med akademisk utbildning inom lingvistik. I fas fyra översattes formuläret tillbaka till 

svenska.  Den slutgiltiga svenska översättningen presenteras i appendix II. Författarna väljer att 

benämna den översatta versionen för Röst Handikapp Index barn (RHI-b).  
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En pilotstudie genomfördes på tre barn utan röstproblem för att utvärdera enkätens 

användarvänlighet och innehåll, där respondenterna med målsmän fick möjlighet att delge 

eventuella synpunkter till författarna. Pilotstudien medförde dock inte några förändringar.  

Tabell 1  

Översättning av svarsalternativen i enkäten 

pVHI Översättning Skalsteg 

Never Aldrig 0 
Almost never Nästan aldrig 1 
Sometimes Ibland 2 
Almost always Nästan alltid 3 
Always Alltid 4 

  

Internetbaserat skattningsformulär 

Enkäten utformades och publicerades på en internetdomän, där föräldrar till barn med respektive 

utan röstproblem loggade in med olika lösenord och inloggningsuppgifter (Appendix III). 

Respondenterna fick information om inloggningsuppgifter via ett informationsbrev (Appendix 

IV, Appendix V). Varje informationsbrev hade ett kodnummer som angavs vid ifyllande av 

formuläret i syfte att kunna kontrollera att respondenten endast svarat på enkäten en gång.  

Självskattningsformuläret inleddes med demografisk fakta samt en övergripande skala från 1- 7 

om barnets generella pratsamhet.  Därefter innehöll formuläret totalt 23 påståenden, förelade 

inom tre domäner; domän 1, funktionell (sju påståenden), domän 2, kroppslig (sju påståenden) 

samt domän 3, emotionell (nio påståenden). Varje påstående graderades från 0-4 (Tabell 1). 

Exempel på påståenden från de tre domänerna är ”Mitt barns röst gör det svårt för andra människor att 

höra honom/henne” (1. Funktionell), ”Luften tar slut när mitt barn pratar” (2. Kroppslig) och ”Mitt barn 

verkar spänd när han/hon talar med andra på grund av sin röst” (3. Emotionell). Den maximala 

totalindexpoängen för självskattningsformuläret var 92 poäng. Ett högt pVHI-index indikerade 

stora upplevda röstrelaterade besvär för barnet. Experimentgruppen hade en Visuell Analog Skala 

(VAS) på 101 dolda punkter (en skala mellan 0-100) med olika upplösning anpassad efter 

skärmstorlek. Vid skattning med hjälp av VAS är respondenten inte beroende av några 

svarsalternativ. Markeringen på skalan ger därefter ett numeriskt värde (Ejlertsson, 1996). Barnets 

röstproblem på VAS- skalan skattades mellan ytterligheterna normal och mycket avvikande 

(Appendix III). 
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Studiedeltagare 

Experimentgruppen, Grupp A, omfattade 13 barn med röstproblem mellan 5 och 12 års ålder 

(Tabell 2). Experimentgruppen delades in i yngre barn (5- 8 år) respektive äldre barn (9- 12 år). På 

grund av svårigheter att rekrytera data till experimentgruppen inkluderades även en femåring och 

en 12- åring som besvarat enkäten trots att de låg utanför den sökta målgruppen (Tabell 2). 

Datainsamlingen genomfördes mellan 2010-03-01 och 2010- 04-30.   

Kontrollgruppen, Grupp B, bestod av totalt 29 barn utan uttalade röstproblem mellan 6 och 11 

år (Tabell 2). Kontrollgruppen delades in i yngre barn (6- 8år) respektive äldre barn (9- 11 år).  På 

grund av lågt deltagande i kontrollgruppen inkluderades tre 11-åringar som besvarat enkäten. 

Datainsamlingen genomfördes mellan 2010-03-01 och 2010- 04-15.   

Tabell 2  

Ålders- och könsfördelning på deltagarna i experimentgrupp och kontrollgrupp.  

 Antal 
deltagare 

Antal 
pojkar/flickor 

Minimiålder Maximumålder Medianålder 

Experimentgrupp 13 9/4 5 12 8 
Kontrollgrupp 29 18/11 6 11 9 

 

Databearbetning 

Demografisk data analyserades med deskriptiv statistik. All statistisk analys genomfördes med 

hjälp av SPSS© Windows version 17.0. För beräkningar av den interna validiteten användes 

Cronbach’s alfa. Cronbach’s alfa ger ett mått på hur värden i två olika skalor stämmer överens. 

Cronbach’s alfa bör ligga över .8. Ett frågeformulärs förmåga att utesluta systematiska mätfel 

bevisar validiteten hos mätinstrumentet, det vill säga att enkäten mäter det den avser att mäta 

(Field, 2009). Enligt Patel och Tebelius (1987) vilar validiteten på respondenternas tolkningar av 

frågorna och dess svarsalternativ. Jämförelser mellan respondenterna i experimentgruppen och 

kontrollgruppen krävdes för att uppskatta validiteten på mätinstrumentet. Förekomst av 

gruppskillnader, åldersskillnader och könsskillnader gällande icke-parametrisk data analyserades 

med Mann- Whitney U test. Signifikansnivå sattes med p-värde <.05. Spearman’s 

korrelationskoefficient användes vid beräkningar av relationen mellan totalindex och skattad 

pratsamhet inom kontrollgrupp och inom experimentgrupp samt vid beräkningar av relationen 

mellan experimentgruppens VAS-skattning och totalindex. 
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Etiska överväganden 

I det skriftliga informationsbrevet som respondenterna i de båda grupperna erhöll framgick att 

medgivande till studien gavs när medverkande tryckt på ”skicka” knappen längst ned på 

internetdomänen. Anonymiteten för deltagarna är svår att röja då processen att spåra användare 

via IP- adress är mycket avancerad. IP-adresserna sparades ej. Ifyllda enkäter lagrades i en 

MySQL databas på en server på ett webbhotell, där endast författarna hade tillträde. Åtgärder 

vidtogs för att undvika att databasen skulle kunna manipuleras. Den metod för webbenkät som 

användes är den vanligaste och den som rekommenderas i dagsläget (webdesignskolan.se, 

100604). Alla resultat redovisas på gruppnivå. 

Resultat 

Resultatet presenteras inledningsvis med jämförelser mellan resultaten från pVHI och RHI-b, 

därefter följer beräkningar på den interna validiteten inom RHI-b och avslutningsvis beräkningar 

mellan och inom experimentgruppen och kontrollgruppen i RHI-b. 

Validitet  

Jämförelser mellan pVHI och RHI-b gjordes för att uttala sig om validiteten. Det observerade 

medelvärdet för kontrollgruppen i RHI-b för funktionell domän var 1,21 (SD=1,86), för 

kroppslig domän 1,07 (SD=2,14), för emotionell domän 0,52 (SD=0,87) (Figur 1) och det 

sammanlagda medelvärdet 2,80. Det observerade medelvärdet för experimentgruppen för 

funktionell domän var 11,85 (SD=6,47), för kroppslig domän 20,69 (SD=6,17), för emotionell 

domän 10,62 (SD=6,31) (Figur 1) och det sammanlagda medelvärdet 43,16. Experimentgruppens 

medelvärde på VAS-skattningen över hur gravt röstproblemen upplevdes (totalt 100) var 58,46 

(SD= 25,64) (Tabell 3). Motsvarande siffror för orginalversionen av pVHI presenteras i tabell 3.  

Tabell 3  

Jämförelse mellan gruppernas medelvärdesindex i de olika domänerna för pVHI (Zur el at., 2007) och RHI-b 

samt medelvärde på VAS-skattning för experimentgrupperna. 

Domän Kontrollgrupp  
pVHI 

Kontrollgrupp 
RHI-b 

Experimentgrupp 
pVHI 

Experimentgrupp 
RHI-b 

Funktionell 1,47 1,21 13,94 11,85 
Kroppslig 0,20 1,07 15,48 20,69 
Emotionell 0,18 0,52 12,15 10,62 
     
Total 1,84 2,80 41,58 43,16 
VAS - - 52,91 58,46 
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RHI-b 

Intern validitet  

Cronbach’s alfa räknades ut separat för varje domän för att undersöka i vilken utsträckning 

påståendena mätte samma underliggande funktion inom domänen och om de hängde ihop. 

Påståendena inom samtliga domäner hade mycket hög korrelation. Inom funktionell domän var 

Cronbach’s α = .96, inom kroppslig domän Cronbach’s α = .96 och inom emotionell domän, 

Cronbach’s α = .95.  Detta betyder att den interna validiteten även kallad intern konsekvens var 

hög inom samtliga domäner och för samtliga deltagare (n=42) (Tabell 5).   

Tabell 5 

Korrelationsanalys för funktionell, kroppslig samt emotionell domän. 

 

Mellan kontrollgrupp och experimentgrupp 

De observerade medelvärdena för de tre domänerna i kontrollgrupp och experimentgrupp i RHI-

b som presenteras i tabell 3 tydliggörs i figur 1 med spridningen i procent på de observerade 

medelvärdena. Samtliga skillnader var statistiskt signifikanta enligt Mann- Whitney U test; 

funktionell domän; U= 30,00, p = .00, kroppslig domän; U= 3,00, p = .00 och emotionell domän; 

U= 4,00, p = .00. 

 Cronbach’s alfa 
 

n (antal påståenden)   

Funktionell domän 
Samtliga deltagare  

.96 7 

Kroppslig domän 
Samtliga deltagare 

.96 9 

Emotionell domän 
Samtliga deltagare 

.95 7 
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Figur 1  

Fördelning av medelvärde och max/min-värden inom varje domän för kontrollgrupp och 

experimentgrupp i RHI-b.   

 

Kontrollgruppens maximumvärde för totalindex (max poäng 92) var 17 och minimumvärde 0. 

Experimentgruppens maximumvärde var 66 och minimumvärde 23. Det fanns en signifikant 

skillnad mellan experimentgruppens och kontrollgruppens totalindex, U= 0,00, p = .00. Ingen 

signifikant skillnad mellan kontrollgruppens och experimentgruppens skattade pratsamhet 

återfanns (Tabell 4).  

 

Tabell 4 

Fördelning av totalindex mellan deltagarna i experimentgrupp och kontrollgrupp, (maxpoäng 92). 
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Inom kontrollgrupp  

Signifikant skillnad återfanns mellan yngre och äldre barn gällande totalindex enligt Mann- 

Whitney U test, U= 52,00, p= .02, där yngre barn hade högre totalindex. Ingen signifikant 

skillnad återfanns mellan yngre och äldre barn inom funktionell domän, kroppslig domän eller 

emotionell domän. Uppskattad pratsamhet i kontrollgruppen visade sig heller inte skilja sig 

signifikant mellan yngre och äldre barn.   

Ingen signifikant skillnad återfanns mellan pojkars och flickors skattade totalindex. Ingen 

signifikant skillnad återfanns heller mellan könen inom funktionell domän, kroppslig domän eller 

emotionell domän. Detsamma gäller för skattad pratsamhet mellan könen, där ingen signifikans 

påvisades för kontrollgruppen.  

Det fanns inget statistisk signifikant samband mellan kontrollgruppens skattade pratsamhet och 

deras totala pVHI enligt Spearman´s rho, rs = -.27, p>.05.  

Inom experimentgrupp 

Ingen signifikant skillnad återfanns mellan yngre och äldre barn gällande totalindex eller inom 

någon av domänerna enligt Mann- Whitney U test. Uppskattad pratsamhet visade inte heller 

någon signifikant skillnad mellan yngre och äldre barn i experimentgruppen.  

Ingen signifikant skillnad återfanns mellan pojkars och flickors skattade totalindex. Ingen 

signifikant skillnad återfanns heller mellan könen inom någon av domänerna eller för parametern 

skattad pratsamhet.  

Det fanns inget statistisk signifikant samband mellan experimentgruppens skattade pratsamhet 

och totalindex enligt Spearman´s rho, rs = -.01, p>.05. Det fanns heller inget signifikant samband 

mellan VAS- skattningen, där respondenten skattade hur gravt röstproblemen upplevdes, och 

totalindex, rs = 0,43, p>.05. Determinationskoefficient R2 = 0,30 (Figur 2).  
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Figur 2 

En jämförelse mellan experimentgruppens VAS- skattning och totalindex. Varje fyrkant 

representerar en deltagare (n=13). 

Diskussion 

Resultatdiskussion  

Validitet 

Stora likheter återfanns i resultaten mellan pVHI och RHI-b (Tabell 3). De observerade 

medelvärdena för experimentgrupp och kontrollgrupp i RHI-b var i nivå med de observerade 

medelvärdena i pVHI (Zur et al., 2007). RHI-b:s experimentgrupps medelvärde på VAS- 

skattningen var även i nivå med de ursprungliga värdena (Tabell 3). Då resultaten generellt var 

mycket samstämmiga mellan pVHI och RHI-b kan översättningen från engelska till svenska 

betraktas som tillförlitlig och med uppvisad god validitet. 

RHI-b 

Det fanns en signifikant skillnad mellan experimentgruppen och kontrollgruppens totalindex och 

inom samtliga domäner vilket var förväntat då respondenterna i experimentgruppen sökt hjälp 

för sina röstproblem vilket var inklusionskriteriet för deltagande i gruppen. Överlappningen 

mellan kontrollgruppen och experimentgruppen var i stort sett obefintlig, vilket indikerar en god 

sensitivitet för RHI-b.  
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Ett mycket högt Cronbach´s alfa- värde uppmättes för samtliga tre domäner, något som tyder på 

att påståendena inom varje domän fokuserar på samma bakomliggande funktion (Tabell 5). Det 

är önskvärt att ett skattningsformulär har hög intern konsekvens för att vara användbart (Field, 

2009). En styrka i RHI-b är uppdelningen i funktionell, kroppslig och emotionell domän där de 

ingående frågorna inom varje domän kan kopplas till ICF och ICF-CY. I Pediatric Voice 

Outcome Survey (PVOS) och Pediatric Voice- Related Quality of life Survey (PV- RQOL) är 

antalet frågor betydligt färre, vilket kan ge mindre information om röstproblemets inverkan inom 

olika områden och därmed en svagare kopplingar till ICF- CY: s ramverk.  

En signifikant skillnad återfanns mellan yngre och äldre barn gällande totalindex för 

kontrollgruppen, där barn under åtta år hade ett högre index än de över åtta år. Åldersgruppen 5- 

8 år är en grupp där heshet och rösttrötthet tidigare funnits vanligt förekommande i 

normalpopulationen, vilket kan ha återspeglas i kontrollgruppen (Cornut & Venet, 1966; Wilson, 

1989). Det fanns dock ingen signifikant skillnad mellan yngre och äldre barn mellan domänerna. 

Jämförelser mellan pojkar och flickor i kontrollgruppen visade inte någon signifikans vid 

totalindex, medelvärde av domänerna samt pratsamhet mellan könen. För pratsamhet mellan 

yngre och äldre i kontrollgruppen fanns ingen signifikans, vilket tyder på att pojkar och flickor 

tycks prata lika mycket eller lika lite. 

Skattningen av pratsamhet korrelerade inte med totalindex för någon av grupperna. Skattningen 

av pratsamhet visade inte heller skilja sig signifikant mellan grupperna. Översättningen av 

pratsamhetsskattningens skalsteg kan diskuteras då till exempel ingen respondent skattade under 

4 (på skala mellan 1-7). Vid den mittersta parametern som motsvarade 4 blev översättningen från 

average talker i RHI-b måttligt pratsam. Den svenska översättningen kan uppfattas som mindre 

pratsam än vad average talker uppfattas som vilket kan göra att respondenterna i föreliggande 

studie har skattat pratsamhet högre överlag. I studier av Sederholm et al. (1993) och Sederholm 

(1995) fann de att en viktig faktor för heshet kunde vara personlighetstyp och temperament. De 

hesa barnen, vilka ofta var pojkar, skattades som mer högljudda, pratsamma och utåtriktade i 

studierna. Att den skattade pratsamheten i föreliggande studie inte skiljde sig signifikant mellan 

experimentgruppen och kontrollgruppen är därför anmärkningsvärt. Begreppet pratsamhet kan 

vara svårgripbart och exkluderar olika personliga egenskaper som ovan nämnda studier 

inkluderade. Då pratsamhet inte korrelerade inom någon av grupperna skulle frågan kunna 

omformuleras och utökas i en reviderad version av RHI- b.  
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Resultatet att skattad pratsamhet och totalindex inte korrelerade väcker vidare frågeställningar om 

varför vissa barn får röstproblem och andra inte. Tidigare forskning kring stämbandsskador har 

påtalat basalmembranets centrala roll för läkningsprocessen vid stämbandsskador (Gray & Titze, 

1988; Gray, 1991; Cho et al, 2000). Om individer som drabbas av röstproblem har en benägenhet 

att utveckla vävnadsreaktioner och ärrbildning i större utsträckning än andra trots liknande slitage 

och röstanvändning, är en intressant tolkning av resultatet kring pratsamhet och totalindex i 

föreliggande studie.  

Ingen korrelation mellan VAS- skattningen för skattade röstproblem och totalindex för 

experimentgruppen kunde påvisas, vilket är anmärkningsvärt då respondenter med högt 

totalindex rimligen borde skatta högt på VAS. En av respondenterna var en så kallad ”outlier” 

och vid exkludering av denna respondent framkom en svag korrelation mellan VAS och 

totalindex i föreliggande studie. Detta var i nivå med Zur med kolleger som återfann en svag men 

signifikant korrelation mellan nämnda parametrar. En tänkbar orsak till att ingen korrelation 

påvisas kan vara att frågorna inom de enskilda domänerna inringat respondentens problem och 

att en VAS- skattning från normal till mycket avvikande är för övergripande för att fånga 

problemen. Om respondentens problem enbart berör någon eller några specifika situationer eller 

sammanhang behöver inte helhetsbedömningen av problematiken skattas som stora. 

Översättningen av VAS- skalan kan även ha varit något otydlig då pVHI angav skalan 

från normal till severe och i RHI-b var motsvarigheten normal till mycket avvikande. Den ordagranna 

översättningen av severe till svår hade möjligen kunnat vara en bättre översättning och inte lika 

stark som mycket avvikande. Den svaga korrelationen mellan totalindex och VAS för 

experimentgruppen skulle delvis kunna förklaras av detta. 

Ingen signifikant skillnad återfanns mellan pojkars och flickors skattade totalindex med då antalet 

deltagare i experimentgruppen var begränsat försvåras möjligheten att dra generella slutsatser 

kring kön och totalindex. Pojkar utgjorde större delen av experimentgruppen vilket är i enlighet 

med tidigare studier som påtalar könsskillnader där till exempel heshet var vanligare hos pojkar än 

flickor (Sederholm et al., 1993; McAllister et al., 1994; Speciale & Cimino, 2000; Carding et al., 

2006). Ingen signifikant skillnad återfanns heller mellan könen inom funktionell domän, kroppslig 

domän eller emotionell domän eller för skattad pratsamhet mellan könen. Ingen signifikant 

skillnad återfanns mellan skattad pratsamhet mellan könen i experimentgruppen. Vid ett större 

antal deltagande är det mycket möjligt att signifikanta skillnader hade kunnat påvisas mellan 

könen i experimentgruppen.  
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Sammanfattande resultatdiskussion 

Stora likheter återfanns för medelvärde inom de tre domänerna samt för totalmedelvärdesindex 

mellan pVHI och RHI-b. Den interna validiteten för RHI-b var hög inom samtliga domäner. 

Signifikanta skillnader återfanns mellan experimentgruppen och kontrollgruppen för samtliga 

påståenden i föreliggande studie, vilket indikerar en god sensitivitet och är centralt för en vidare 

användning. Författarna av föreliggande studie har en förhoppning om att RHI-b ska komma att 

bli ett kliniskt användbart skattningsformulär för barn med röstproblem samt deras målsmän då 

motsvarande instrument har saknats i Sverige.  

Metoddiskussion 

Vid översättning av ett formulär krävs, förutom en vetenskaplig metod, även granskning för att 

kulturella och språkliga missförstånd inte ska uppstå (Hambleton, 2005). I föreliggande studie 

översattes det mesta ordagrant men några anpassningar gjordes för att påståendena skulle passa 

det svenska språket. Bland annat översattes people till både folk och människor, beroende på 

meningsuppbyggnad och för att få generellt flyt i meningarna. I pVHI används även gives out där 

översättningen i RHI-b blev sviker/ försvinner. I övrigt var översättningen från pVHI till RHI-b 

mycket lik på både ord och meningsnivå. 

Antalet deltagare i studien var begränsat, vilket gör det svårt att dra stora generella slutsatser. I 

den ursprungliga amerikanska valideringsprocessen av pVHI bestod experimentgruppen av 33 

barn med målsmän samt kontrollgruppen av 45 barn med målsmän. Åldersspannet var i 

ursprungsvalideringen mellan 3- 12 år. I föreliggande studie var åldersspannet mellan 5- 12 år. En 

möjlighet till ett större antal deltagare hade varit att utöka åldersspannet. Valet att sätta gränsen 

vid fem år gjordes bland annat med motivering att respondenterna i samråd med målsman skulle 

besvara enkäten, vilket författarna ansåg svårt att uppfylla vid en nedre gräns på 3 år. I en studie 

av Cornut och Venet (1966) var röstproblem vanligast förekommande hos barn mellan 6-7 år, 

därefter tenderade prevalensen att minska för att sedan öka igen under puberteten. Resultaten 

från ovan nämnda studie kan delvis förklara föreliggande studies svårigheter att rekrytera 

deltagare till experimentgruppen. 

Att skattningsformuläret internetbaserades kan även ha påverkat deltagarantalet och därmed 

resultatet. För att svara på skattningsformuläret förutsätts internet och viss datavana till skillnad 

från traditionell fysisk pappersenkät. Då 6,1 miljoner av svenska folket i åldern 17- 64 år har 

tillgång till internet i hemmet (Findah, 2009) bör inte formulärets utformning och 
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internetbasering påverkat resultatet negativt i så stor omfattning. Med en svarsfrekvens för 

kontrollgruppen på 8,6 % mot experimentgruppens 25 % kan även andra aspekter ligga till grund 

än internettillgänglighet och datavana. Det är också möjligt att fler svarat just på grund av 

formulärets lättillgänglighet. I en databaserad enkät finns även möjlighet att kontrollera att varje 

fråga på enkäten ifylls samt att det görs på ett korrekt sätt, vilket leder till noll exkluderade 

enkäter. Då mycket är elektroniskt i dagens samhälle är ett elektroniskt skattningsformulär mer 

nutid och framför allt framtid än en fysisk pappersenkät. Detta har redan nu bejakats inom den 

privata vårdsektorn där bland annat anamnesuppgifter och hälsostatus kan ifyllas i en dator i 

väntrummet innan besöket. I föreliggande studie hade en dator i väntrummet kunnat generera i 

större deltagarantal för experimentgruppen.    

En aspekt att ta hänsyn till vid alla former av enkäter är om det ges möjligheter till verbala 

instruktioner och i så fall hur de ges. Vid databaserade enkäter minimeras risken att ge olika 

verbala instruktioner till medverkande men det kan också ge utrymme för feltolkningar och 

missförstånd.  

Framtida studier 

För vidare forskning skulle det vara av intresse att undersöka om internetbaserade 

skattningsformulär är applicerbart inom fler områden inom hälso- och sjukvården. Att datorisera 

formulär kan vara både resurs- och tidsekonomiskt för landsting och patient samt utgöra ett bra 

underlag före och efter behandling.   

Slutsatser 

Stora likheter återfanns för medelvärde inom de tre domänerna samt för totalmedelvärdesindex 

mellan pVHI och RHI-b. Den interna validiteten för RHI-b var hög inom samtliga domäner och 

signifikanta skillnader återfanns mellan experimentgruppen och kontrollgruppen för samtliga 

påståenden. RHI-b är ett lätt distribuerat kliniskt verktyg som har hög intern validitet. RHI-b 

diskriminerar mellan patientgruppen och kontrollgruppen inom samtliga domäner. RHI-b kan 

vara användbart både i anamnestiskt syfte och för upprepade mätningar före och efter 

behandling. 
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Appendix I - Formellt godkännande till översättning och validering av pVHI 
 
 
 
Dear Karen Zur, 
  
We would like to have your permission to translate the pediatric VHI to Swedish. The translation 
process will be the usual including backtranslations. The project is a master-project also including 
assessment of children with and without voice disorders. A Swedish version of the pVHI would 
be a clinically valuable tool for speech and language pathologist working with children. 
  
Best regards, 
  
Anita McAllister 
 
 
 
 
Svar från Karen Zur den 13 januari 2010: 
 
 
 
This would be a wonderful tool!  I find it very useful in following the children I see. 
Good luck and please keep me posted 
Sincerely, 
Karen Zur 
  
Karen B. Zur, M.D. 
Director, Pediatric Voice Program 
The Children's Hospital of Philadelphia 
Assistant Professor 
The University of Pennsylvania School of Medicine 
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Appendix II - Förteckning över den slutgiltiga översättningen av pVHI      
             

 Instructions: These are statements that 
many people have used to describe their 
voices and the effects of their voice on 
their lives. Circle the response that 
indicates how frequently you have the same 
experience. 

Instruktioner: Fyll i ålder och kön på Ert 
barn, därefter följer påståenden som många 
har använt för att beskriva sitt barns röst 
och den inverkan rösten har på deras liv. 
Kryssa i hur ofta Ni upplevt samma sak med 
Ert barn. 

 I would rate my/my child´s talkativeness as 
the following (circle response) 
Quite listener, Average talker, Extremely 
talkative 

Jag skulle bedöma mitt barns pratsamhet 
som följande: 
Tyst, Måttligt pratsam, Mycket pratsam 

 Please place “X” mark anywhere along this 
line to indicate the severity of your child´s 
voice; the verbal descriptions serve as a 
guide 
Normal - Severe 

Ange hur gravt Du/Ditt barn upplever sitt 
röstproblem genom att placera markören på 
linjen där 
Normal är längst till vänster och mycket 
avvikande längst till höger 

   

 Part I – Functional Domän 1 – Funktionell 

1 My child´s voice makes it difficult for people to 
hear him/her 

Mitt barns röst gör det svårt för andra 
människor att höra honom/henne 

2 People have difficulty understanding my child 
in a noisy room 

Andra människor har svårt att höra mitt barn i 
en bullrig miljö 

3 At home, we have difficulty hearing my child 
when he/she calls through the house 

Hemma har vi svårt att höra när mitt barn ropar 

4 My child tends to avoid communicating 
because of his/her voice 

Mitt barn tenderar att undvika att kommunicera 
på grund av hans/hennes röst 

5 My child speaks with friends, neighbors, or 
relatives less often because of his/her voice 

Mitt barn pratar mindre med vänner, grannar 
eller släktingar på grund av hans/hennes röst 

6 People ask my child to repeat him/herself 
when speaking face-to-face 

Andra människor ber/får be mitt barn att 
upprepa sig när de pratar ansikte mot ansikte 

7 My child´s voice difficulties restrict personal, 
educational and social activities 

Mitt barns röstproblem begränsar personliga, 
utbildnings och sociala aktiviteter 

 Part II – Physical Domän 2 – Kroppslig 

1 My child runs out of air when talking Luften tar slut när mitt barn pratar 

2 The sound of my child´s voice changes 
throughout the day 

Mitt barns röst ändras/låter annorlunda under 
dagens lopp 

3 People ask, “What´s wrong with your child´s 
voice?” 

Folk frågar, "Vad är fel med ditt barns röst?" 

4 My child´s voice sounds dry, raspy, and/or 
hoarse 

Mitt barns röst låter torr, raspig och/eller hes 

5 The quality of my child´s voice is unpredictable Kvalitén på mitt barns röst är oberäknelig 

6 My child uses a great deal of effort to speak 
(e.g., straining) 

Mitt barn får anstränga sig mycket för att prata 

7 My child´s voice is worse in the evening Mitt barns röst är sämst på kvällen 

8 My child´s voice “gives out” when speaking Mitt barns röst sviker/försvinner när han/hon 
pratar 

9 My child has to yell in order for others to hear 
him/her 

Mitt barn måste skrika för att andra ska höra 
honom/henne 

 Part III – Emotional Domän 3 – Emotionell  

1 My child appears tense when talking to others 
because of his or her voice 

Mitt barn verkar spänd när han/hon talar med 
andra pga. sin röst 
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2 People seem irritated with my child´s voice Andra människor verkar irritera sig på mitt 
barns röst 

3 I find other people don´t understand my 
child´s voice problem 

Jag anser att andra människor inte förstår mitt 
barns röstproblem 

4 My child is frustrated with his/her voice 
problem 

Mitt barn är frustrerad över sitt röstproblem 

5 My child I less outgoing because of his/her 
voice problem 

Mitt barn är mindre utåtriktad pga. sitt 
röstproblem 

6 My child is annoyed when people ask him/her 
to repeat 

Mitt barn blir irriterad när andra människor ber 
honom/henne att upprepa sig 

7 My child is embarrassed when people ask 
him/her to repeat 

Mitt barn blir generad när andra människor ber 
honom/henne att upprepa sig 
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Appendix III – Internetbaserat skattningsformulär 
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     Kod: 

Appendix IV - Informationsbrev     

Hej! 
Vi är två studenter som läser termin åtta vid Linköpings Universitets Logopedutbildning. Vi 
kommer under vårterminen att skriva en magisteruppsats och det är med anledning av detta som 
vi kontaktar Er. Syftet med vår uppsats är att översätta ett självskattningsformulär för barn med 
röstproblem från engelska till svenska och därefter prova ut formuläret på svenska barn mellan 
6–10 år. Självskattningsformuläret syftar till att ge logopeden en bättre uppfattning om hur barnet 
upplever sin situation och sina besvär. Logopeden får ett verktyg som stöd vid upplägg av 
behandling osv. 

Vi önskar nu Er hjälp i arbetet att utveckla ett användbart röstskattningsformulär för svenska 
barn med någon form av röstproblematik. Ditt/Ert deltagande är frivilligt, det kan när som helst 
avbrytas. Deltagandet är helt anonymt, endast kön och ålder på Ert barn kommer att redovisas i 
uppsatsen. Formuläret tar endast några minuter i anspråk att fylla i. 

Deltagandet går till på följande vis: Självskattningsformuläret fylls i via en Internetbaserad enkät. 
Enkäten ifylls med fördel i samråd mellan förälder och barn, om detta är möjligt. Ni går in på 
Internetadressen; www.perwidehammar.se/enkat, klickar på Grupp A. Därefter anges 
Användarnamn: gruppA och Lösenord: 46sve  

Koden överst på detta blad till höger för Ni över till fältet i formuläret där kod ska fyllas i, detta 
är endast till för att vi ska kontrollera så att samma person inte fyller i enkäten två gånger och 
röjer ingen anonymitet. Därefter följer ett antal frågor/påståenden rörande Ert barns röst inom 
olika områden, där Ni klickar i det svaret Ni tycker stämmer bäst överrens med påståendet. När 
samtliga frågor är besvarade avslutas skattningsformuläret med en skala som fylls i och därefter 
registreras resultatet genom att trycka på ”skicka”. Inga ip-adresser el. dyl. sparas vid inskickande 
av enkäten.  

Vi önskar få in Ert svar så snart som möjligt, dock senast xxxx-xx-xx. 

Vid alla studier krävs ett medgivande från deltagaren. I denna studie sker Ditt/Ert medgivande 
genom att Du/Ni besvarar frågor och påståenden i formuläret och avslutar genom att trycka på 
”skicka”.  

Tack för Er medverkan! 

Vänliga hälsningar, 
Hanna Bylund och Sofie Eriksson 

Vid eventuella frågor eller funderingar är Ni välkomna att kontakta oss.  

Hanna Bylund  e-mail:  tfn:  
Sofie Eriksson  e-mail:  tfn:  

Handledare: 

Anita McAllister                       e-mail:  

Linköpings universitet 

HÄLSOUNIVERSITETET 
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Appendix V - Informationsbrev      
 
Hej! 
Vi är två studenter som läser termin åtta vid Linköpings Universitets Logopedutbildning. 
Logopeder arbetar med bedömning och behandling av röst-, tal-, språk- och sväljsvårigheter. Vi 
kommer under vårterminen att skriva en magisteruppsats. Syftet med vår uppsats är att översätta 
ett befintligt självskattningsformulär för barn med röstproblematik från engelska till svenska och 
därefter prova ut formuläret på svenska barn mellan 6-10 år. För att kunna göra detta behöver vi 
få kontakt med barn som inte har eller har haft några uttalade röstproblem och det är med 
anledning av detta som vi kontaktar Er. Självskattningsformuläret syftar till att ge logopeden en 
bättre uppfattning om hur ett barn med röstproblematik upplever sin situation och sina 
eventuella besvär. Logopeden får ett verktyg som stöd vid upplägg av behandling osv. 

Vi önskar nu Er hjälp i arbetet att utveckla ett användbart självskattningsformulär kring barn med 
någon form av röstproblem. Ert deltagande är frivilligt, det kan när som helst avbrytas. 
Deltagandet är helt anonymt, endast kön och ålder kommer att redovisas i uppsatsen. Enkäten tar 
några minuter att fylla i. 

Deltagandet går till på följande vis: Självskattningsformuläret fylls i via en Internetbaserad enkät. 
Enkäten ifylls med fördel i samråd mellan förälder och barn, om detta är möjligt. Ni går in på 
Internetadressen; www.perwidehammar.se/enkat, klickar på Grupp B. Därefter anges 
Användarnamn: gruppB och Lösenord: 47nor  

Koden överst på detta blad för Ni över till fältet i formuläret där kod ska fyllas i, detta är endast 
till för att vi ska kontrollera så att samma person inte fyller i enkäten två gånger och röjer ingen 
anonymitet. Därefter följer ett antal frågor/påståenden rörande Ert barns röst inom olika 
områden, där Ni klickar i det svaret Ni tycker stämmer bäst överrens med påståendet. När 
samtliga frågor är besvarade avslutas skattningsformuläret med en skala som fylls i och därefter 
registreras resultatet genom att trycka på ”skicka”. Inga ip-adresser el. dyl. sparas vid inskickande 
av enkäten.  

Vi önskar få in Ert svar så snart som möjligt, dock senast xxxx-xx-xx. 

Vid alla studier krävs ett medgivande från deltagaren. I denna studie sker Ert medgivande genom 
att Ni besvarar frågorna och påståendena i formuläret och avslutar genom att trycka på ”skicka”.  

Tack för Er medverkan! 

Vänliga hälsningar, 
Hanna Bylund och Sofie Eriksson 

Vid eventuella frågor eller funderingar är Ni välkomna att kontakta oss.  

Hanna Bylund  e-mail:  tfn:  
Sofie Eriksson  e-mail:  tfn:  

Handledare:   
Anita McAllister                      e-mail:  

Linköpings universitet 

HÄLSOUNIVERSITETET 


