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SAMMANFATTNING 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan subglottalt tryck och 
ljudtrycksnivå, och undersöka inverkan av kön och tonhöjd. Röststyrkan är starkt beroende av 
subglottalt tryck och sambandet har analyserats i ett flertal studier, som alla visar på ett linjärt 
förhållande mellan logaritmen av subglottala trycket och ljudtrycksnivån (SPL). Schutte (1980) 
analyserade sambandet för 21 kvinnor och  24 män som producerade ett stort antal mätdata med 
olika SPL och tonhöjd. Tryck mättes med ballong i esofagus. Tanaka & Gould (1982) analyserade 4 
kvinnor och 6 män på tre ljudnivåer på bekväm tonhöjd; svag, normal och stark ljudstyrka. 
Subglottalt tryck uppmättes med pletysmograf, med försökspersonen sittandes i lufttät box. Pressad 
fonation karaktäriseras av ett högt subglottalt tryck och en förhållandevis låg SPL, så sambandet 
mellan tryck och SPL torde påverkas av glottal adduktion och troligen också av tonhöjd. Därför 
borde normativa data från röstfriska personer vara av intresse. I denna studie producerade 16 
kvinnor och 15 män sekvenser av stavelsen [pæ] på fyra tonhöjder, jämnt fördelade över en oktav. 
Regressionsanalys användes för att approximera sambandet mellan SPL och logaritmen av 
subglottalt tryck samt för att beräkna genomsnittlig SPL-ökning för dubblat subglottalt tryck och 
beräknad SPL vid 10 cm H2O. Resultatet visar som väntat ett mycket starkt samband mellan 
subglottalt tryck och ljudtrycksnivån, med en korrelationskoefficient på 0.835 respektive 0.826 för 
kvinnor respektive män. En fördubbling av subglottalt tryck gav en genomsnittlig SPL-ökning av 
11,5 dB (SD 3.8) för kvinnor och 10,0 dB (SD 2,7) för män. Skillnaden mellan kvinnor och män var 
här signifikant, vilket ger stöd för att använda separativa normativa värden för kvinnor och män. 
Genomsnittlig beräknad nivå vid 10 cm H2O var 83,6 dB (SD 3,9) för kvinnor och 82,2 dB (SD 4,6) 
för män beräknat till 15 cm mikrofonavstånd. Sambandet mellan subglottalt tryck och SPL skiljde 
sig en aning beroende på tonhöjd, men skillnaden var ej signifikant. Trots de relativt höga 
standardavvikelserna tyder resultatet på att det vore värt att studera i vad mån avvikelser från de 
potentiellt normativa värdena skulle kunna vara tecken på någon slags fonatorisk dysfunktion. 
 
Nyckelord: röst, subglottalt tryck, intraoralt tryck, ljudtrycksnivå, tonhöjd 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to examine the relationship between subglottal pressure and sound 
pressure level (SPL), and to study the importance of gender and fundamental frequency in this 
relationship. Vocal loudness is strongly dependent on subglottal pressure. The relation between 
them has been analyzed in several investigations, all showing a linear relationship between the SPL 
and the log of the pressure. For example, Schutte (1980) analyzed the relation in 21 female and 24 
male subjects who produced a great number of samples at different degrees of vocal loudness and at 
the subjects’ preferred pitch. Pressure was measured by means of an esophageal balloon. Tanaka 
and Gould (1982) analyzed 10 subjects each producing vowels at three loudness levels at 
comfortable pitch. Pressure data were obtained from a plethysmograph, with the subject sitting in an 
airtight box. Pressed phonation is characterized by a high subglottal pressure producing a 
comparatively low SPL, so hence the pressure – SPL relationship would be affected by glottal 
adduction and possibly also by F0. Therefore normative data from healthy voices should be of 
interest. In the present study 16 female and 15 male normal voices were asked to produce 
diminuendo and crescendo sequences of the syllable [pæ] at four pitches, equidistantly spaced 
within an octave. Trendlines were used to approximate the relation between SPL and the log of 
subglottal pressure. The resulting regression equations were used to calculate the average SPL 
increase for doubling of pressure and the SPL produced by a pressure of 10 cm H2O. The results 
showed an average correlation coefficient of 0.835 and 0.826 for female and male subjects. A 
doubled pressure produced an SPL increase of 11.5 dB (SD 3.8) and 10.0 dB (SD 2.7) for the 
female and the male voices. The difference between female and male voices was significant, which 
supports use of separate normative values for female and male voices. On average, a subglottal 
pressure of 10 cm H2O produced an SPL @ 0.15 m of 83.6 dB (SD 3.9) and 82.2 dB (SD 4.6) for 
the female and the male voices. The relationship between subglottal pressure and SPL depended 
somewhat on fundamental frequency, but the difference was not significant. In spite of the relatively 
high standard errors the results indicate that it would be worth to study in what extent differences 
from the potentially normative values of this study may be a sign of some sort of phonatory 
dysfunction.  
 
Keywords: voice, subglottal pressure, intraoral air pressure, sound pressure level, fundamental 
frequency 
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1.  Inledning 
1.1.  Begrepp 

1.1.1. Röstorganets anatomi 

Röstorganet utgörs av tre olika system: (a) andningsapparaten, (b) stämband med tillhörande 
strukturer och (c) ansatsröret.  
 Andningsapparaten. Lungornas primära funktion är att syresätta blodet, att byta syre mot 
koldioxid. Den utandningsluft med nu högre andel koldioxidhalt kan vi också använda till att få 
våra stämband att vibrera och alstra ljud. Lungorna består av små celler, alveoler, som är förbundna 
med bronker, luftrör, som leder till struphuvudet (där stämbanden sitter), som i sin tur leder in i 
munhålan. Detta är den väg som luften tar inifrån och ut och utifrån och in.  

När vi andas ut eller talar pressar interna interkostalmuskler ihop revbenen vilket gör att 
lungorna pressas ihop och skickar iväg en luftström. Under inandning höjs revbenen utåt genom 
kontraktion av externa interkostalmuskler som sitter mellan revbenen och den konvexa 
diafragmamusklen kontraherar nedåt och antar en plattare form. Detta gör att lungvolymen ökar och 
tvingar luften att strömma in i lungorna, om andningsvägarna är öppna (Hammarberg, Södersten & 
Hertegård, 2008; Iwarsson, 2001). 
 Stämbanden. Stämbanden är egentligen veck från struphuvudväggens slemhinna.  När vi 
viloandas är stämbanden skilda från varandra och luften kan strömma fritt genom larynx. När vi 
pratar eller sjunger för vi ihop stämbanden något och tillför en luftström så att de kommer i 
vibration (Iwarsson, 2001). Detta hackar upp luftströmmen från lungorna i en följd av luftpulser. 
Det ljud som uppkommer av det pulserande transglottala luftflödet som inte har passerat ansatsröret 
kallar vi röstkällan. Det ljudet transporteras genom svalg och munhåla och utstrålas sedan från 
läppöppningen.  
 Ansatsröret. Ansatsröret består av struphuvud, svalg, munhåla och näshåla och filtrerar 
genom resonans det ljud som röstkällan producerar.  

 
1.1.2. Funktionella och akustiska mått 

Ur fonationssynpunkt finns tre viktiga mått för utandningsluften: lungvolym, flöde och tryck. 
Volymen anger hur mycket luft som finns i lungan och mäts i liter. Flödet anger hur snabbt luften 
strömmar ut och mäts i liter/sekund. Det är framför allt genom reglering av luftflöde och subglottalt 
tryck som vi varierar fonationsstyrkan. 

 
Subglottalt tryck. Subglottalt eller subglottiskt tryck (Ps) är trycket som återfinns under stämbanden, 
och representerar trycket i lungorna. När vi andas in har vi ett litet undertryck i lungorna. När vi 
andas ut eller talar har vi ett övertryck i lungorna. Trycket bestäms av hur mycket elasticiteten i den 
utvidgade bröstkorgen och lungorna strävar tillbaka mot sin viloposition, samt aktiviteten i 
andningsmusklerna.  

Subglottalt tryck uttrycks normalt relativt det atmosfäriska trycket i centimeter vattenpelare 
(cm H2O). Typiskt Ps i vardagligt tal är ca 5-10 cm H2O (Holmberg, Hillman & Perkell, 1988). 
Starkt tal har tryck på 10-15 cm H2O, stark sång 20-30 cm H2O och för vissa sångare kan trycket 
vara upp till 60 cm H2O. Vid spelning av blåsinstrument har tryck upp till 195 cm H2O uppmätts. 
När vi tar i med all vår kraft brukar vi kunna åstadkomma tryck mellan 100-200 cm H2O (Sundberg, 
2001).  
 Subglottalt tryck är den främsta faktorn som styr ljudtrycksnivån - ju högre tryck desto 
högre ljudtrycksnivå (Iwarsson, 2001). En ökning av subglottalt tryck ger generellt sett en ökning 
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av tonhöjden likaväl som av ljudtrycksnivån (Sundberg, 2001). Förmågan att kontrollera att 
tonhöjden inte stiger med ökat subglottalt tryck kan övas upp, vilket framförallt sångare har glädje 
av. 
Glottal adduktion. Stämbandens vibrationshastighet, fonationsfrekvensen, bestämmer taltonläget 
eller tonhöjden. Fonationsfrekvens på 130 Hz innebär att stämbanden dras ihop och öppnas 
(adduceras och abduceras) 130 gånger per sekund. För kvinnor är medeltaltonläget 188 Hz (+/- 20 
Hz) och för män 113 Hz (+/- 15 Hz) (Hammarberg, Södersten & Lindestad, 2008). 
Fonationsfrekvens är det samma som grundtonsfrekvens (fundamental frequency) eller tonhöjd 
(pitch), som är begrepp som också används för andra ljudkällor, till exempel musikinstrument. 
Grundtonsfrekvens, fonationsfrekvens eller tonhöjd betecknas F0.  

Fonationssätt kan beskrivas i ett kontinuum av glottal adduktion där 
pressad/hyperfunktionell röst produceras med hög adduktionskraft och läckande röst görs med svag 
adduktion. När vi ska lyfta tunga saker pressar vi ihop stämbanden så hårt att det inte kan ske någon 
stämbandsvibration. Extremen åt andra hållet är viskning, där stämbanden inte vibrerar eftersom de 
är isärdragna. Vid pressad fonation är adduktionskraften hög och luftflödet genom glottis lågt. När 
adduktionskraften är låg och luftflödet är stort blir grundtonen stark i förhållande till övertonerna. 
Subglottala tryckets inverkan är framför allt att stämbandens slutningshastighet ökar. Ökad 
slutningshastighet gör övertonerna starkare och att ljudtrycksnivån ökar.  
 
Formantfrekvenser. Förändringar i ansatsrörets form medför förändringar av dess resonanser. En 
delton förstärks, när den närmar sig en resonansfrekvens. Resonanser i ansatsröret kallas formanter. 
Första formanten (F1) och andra formanten (F2) är helt avgörande för vilken vokal vi uppfattar. Ett 
exempel är vokalen [æ] som är en främre, öppen, orundad vokal. Vokalens öppenhet (tungan mot 
tungbotten, öppen käke) ger en hög första formant, en spektrumtopp någonstans kring 820 Hz. En  
främre vokal (tungan framme vid framtänderna, struphuvudet i hög position) ger en relativt hög 
andra formant, någonstans kring 1530 Hz. Röstkaraktären kan också till stor del förklaras av 
formanterna; ett 5 % skifte av formanterna gör det svårt att känna igen en persons röst (Kuwabara & 
Tagaki, 1991).  

Tonhöjdens samverkan med formanterna påverkar i högsta grad ljudtrycksnivån. En ton 
alstrad av en röst eller ett instrument kan sägas vara sammansatt av flera sinusvågor med olika 
frekvens och amplitud, ett spektrum av deltoner (Figur 1, till vänster). Den lägsta deltonen utgör 
grundtonen med frekvensen F0, och de andra deltonerna ligger på jämnt avstånd från varandra. Om 
F0 är 100 Hz är andra deltonen 200 Hz, tredje deltonen 300 Hz, och så vidare. När F0 eller en 
delton sammanfaller med en formant, uppstår ökning av ljudtrycksnivån (Figur 1, till höger). 
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Figur 1. Till vänster: Deltonsspektrum för syntetisk röst med grundfrekvensen 258 Hz, utan förstärkning av formanter.  
Till höger: Syntes av vokalen [a] och effekt av stigande F0. Överst audiosignal, i mitten ljudtrycksnivå, och nederst 
tonhöjd. F1 är satt till 800 Hz och F3 till 1100 Hz. Markören satt till F0 på 258 Hz. Tredje deltonen för 258 Hz 
(3*258=774), samt fjärde deltonen (4*258=1032) sammanfaller med F1 respektive F2 och skapar förstärkning i 
ljudtrycksnivån. Röstsyntes är gjord i Madde, och analyser gjorda i Soundswell och Sopran. 
 
 
Ljudtrycksnivå. Ljudtrycksnivå (SPL, Sound Pressure Level på engelska) är det mått som vanligen 
används för ljudvolym eller ljudstyrka. När vi talar om rösten är även begreppet röststyrka 
kompatibelt. Ljudtrycksnivå mäts i decibel (dB) och är en logaritmisk skala: 10 dB ökning innebär 
att trycket i själva verket är 10 ggr större, 3 dB innebär att trycket är ca 2 ggr större. Skalan stämmer 
överens med hjärnans uppfattning av ljud. En tryckförändring på till exempel 1 kiloPascal (ett 
linjärt mått på tryck) på låga trycknivåer uppfattas som större, än samma tryckförändring i högre 
trycknivåer. I ett tyst rum hörs en viskning, men på en rockkonsert försvinner viskningen.  

Ljudtrycksnivån är beroende av avstånd (se Figur 2). Fördubbling av avstånd ger en 6 dB 
lägre ljudtrycksnivå. En ökning av avståndet från 15 till 30 cm innebär alltså att ljudtrycksnivån 
avtar med 6 dB. I denna studie är mikrofonavståndet 12 cm och alla ljudtrycksnivåer är mätta på 
detta avstånd, om inget annat anges. För att korrigera avståndet från 12 till 15 cm subtraheras (-)4,4 
dB från det givna värdet. 
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Figur 2. Förhållandet mellan avstånd och ljudtrycksnivå.  
 

 

1.2.  Metoder för mätning av subglottalt tryck 

Punktering av trakea. Genom att sticka en nål genom trakealmembranet strax under glottisnivå kan 
direkt mätning av subglottalt tryck utföras. En slang kopplas då från nålen till en tryckgivare som 
mäter trycket. 
 
Esofagusballong. Subglottala trycket kan estimeras från trycket i matstrupen, esofagus. Trycket 
uppmäts genom att placera en ballong i esofagus och koppla en slang från munnen. Trycket i 
esofagus beror på lungvolymen, så lungvolymen behöver kompenseras för att en korrekt estimering 
av subglottalt tryck ska kunna göras.   

 
Kroppspletysmograf. Försöksdeltagaren sitter i en lufttät box. Lungtrycket mäts indirekt i form av  
den sänkning av trycket i boxen som uppstår vid kompression av andningsapparaten, dvs när 
lungtrycket ökar.  
 
Mätning av intraoralt tryck.  
Vid artikulation av [p] är läpparna slutna, och stämbanden abducerade (isärdragna). Det intraorala 
trycket, trycket i munhålan, korrelerar då mycket väl (r = 0,92) med trycket subglottalt, 2 cm under 
stämbanden (Löfqvist, Carlborg & Kitzing, 1982). Metoden används ofta inom röstforskning. Plant 
och Hillel (1998) såg dock i deras studie att det kunde bli upp till 50 % fel jämfört med nål genom 
trakea. Detta beror emellertid på att subglottala trycket helt enkelt inte var konstant utan 
förändrades under vokalen. Indirekt mätning via intraoralt tryck mäter bara vid tidpunkten för [p]-
ocklusionen.   
 Viktigt är alltså att understryka att mätningen av Ps i denna studie inte sker vid samma 
tidpunkt som mätningen av SPL. Mätningen som görs via nål genom trakea kan mäta Ps och SPL 
vid exakt samma tillfälle, och det ger tidsmässigt mer noggranna data. För att jämföra subglottalt 
tryck mellan individer, som i denna studie, är den aspekten inte intressant. Kliniskt skulle det inte 
heller vara önskvärt att sticka en nål genom halsen på röstpatienten och det är därför bättre att 
använda indirekt mätning genom intraoralt tryck även för normativa data.  
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1.3.  Litteraturöversikt 

Schutte (1980) uppmätte subglottalt tryck, luftflöde och ljudtrycksnivå hos 64 röstpatienter, 
merparten både före och efter röstbehandling, samt 63 personer utan röststörning. Mätning skedde 
med esofagusballong. Totalt uppmätte han 93 serier av fonationer på [ǝ] – ”schwa” inspelade vid 
olika tillfällen. Regressionslinjer gjordes för alla försöksdeltagare med mer än 10 uppmätta 
stavelser i en serie. Serier som av tränade öron bedömdes som hesa, läckande eller hyperkinetiska 
exkluderades, vilket lämnade kvar 24 män och 21 kvinnor bland personerna utan röststörning. 
Regressionslinjer för alla serier presenterades i tabell- och grafform. Stora skillnader fanns 
interpersonellt, medan variationen intra-personellt (mellan mätningarna) bedömdes som relativt 
liten och mätvärden var alltså relativt reproducerbara. En fördubbling av subglottalt tryck gav 
ungefär 10 dB ökning i SPL för kvinnor och 9 dB för män. Ps vid 90 dB på 15 cm mikrofonavstånd 
var 13 cm H2O respektive 14,5 cm H2O. Patienter med organiska problem behövde generellt ett 
högre tryck för att uppnå samma ljudtrycksnivå jämfört med friska individer.  

Tanaka och Gould (1983) undersökte förhållandet mellan ljudtrycksnivå, subglottalt tryck 
och luftflöde hos 4 män och 6 kvinnor utan röststörning. De fann att sambandet mellan 
genomsnittlig luftflödeshastighet, ljudtrycksnivå och subglottalt tryck varierade endast måttligt 
mellan personer utan röststörning, och att det skulle därför vara av stort värde att mäta patienters 
subglottala tryck, ljudtryck och luftflöde och jämföra mot normativt data i en klinisk undersökning. 
De fann att en fördubbling av subglottalt tryck gav i genomsnitt 9 dB ökning i ljudtrycksnivå. 

Holmberg, Hillman och Perkell (1988) och Perkell, Hillman och Holmberg (1994) 
undersökte ljudtrycksnivå, subglottalt tryck och luftflöde vid "soft", "normal" och "loud" ljudnivå. I 
studierna ingick 20 kvinnor och 25 män (Holmberg, Hillman & Perkell, 1988), respektive 15 
kvinnor och 15 män (Perkell, Hillman & Holmberg, 1994). Metoden var mätning av intraoralt tryck 
under [p]-ocklusion. Vokalen som användes var [æ]. Beräknad ökning av ljudtrycksnivå för dubblat 
tryck i studien från 1988 var 13 dB, i studien från 1994 finns inget resultat avseende detta. 
Regressionsdata presenterades inte i studien. Effekt av tonhöjd studerades ej. 

Sundberg, Titze och Scherer (1993) studerade sambandet mellan subglottalt tryck, tonhöjd, 
och fonationstyp (pressad, läckande, flödig, neutral) och effekter på röstkällan hos 10 sångare. 
Subglottala trycket ökades i takt med tonhöjden. En fördubbling av subglottalt tryck genererade i 
genomsnitt en ökning i ljudtrycksnivå på 8-9 dB. Om tonhöjden hölls konstant genererade en 
tryckfördubbling 11 dB ökning av SPL och ett tryck på 10 cm H2O gav genomsnittligt 94,5 dB (SD 
6 dB) beräknat till 15 cm mikrofonavstånd. 

Plant och Younger (2000) studerade samband mellan tonhöjd, subglottalt tryck och 
ljudtrycksnivå hos 9 män. Trycket uppmättes direkt med nål genom trakea. Individuell variation var 
mycket stor, men två tendenser kunde urskiljas. Vid låga tryck påverkade tonhöjden inte 
ljudtrycksnivån märkbart. För flera av försöksdeltagarna gav tryck kring en viss tonhöjd större 
utslag på ljudtrycksnivån, vilket var oväntat. Slutsatsen var att interaktionen mellan tonhöjd, 
subglottalt tryck och ljudtrycksnivå var mycket mer komplex än vad som tidigare ansetts:  

Certain trends are seen in most individuals; for example, intensity generally increases with higher 
subglottic air pressures. However, there also are considerable variations both between individuals and 
within different portions of the frequency-intensity range for a given subject. The results also show 
that many individuals have a frequency range at which their vocal efficiency is optimized to produce a 
louder signal without the expected increase in subglottic air pressure. It is not known if this is due to 
fundamental physical properties of the larynx or is the result of changes in vocal fold vibration at these 
optimal frequencies. (s. 177) 

Fant (1982) beräknade utifrån en modell av röstkällan att en fördubbling av Ps borde ge 9,5 dB 
ökning av ljudtrycksnivån. I flera studier har en ökning på 9-10 dB också uppmätts (Schutte, 1980; 
Tanaka & Gould, 1983). I studien av Holmberg, Hillman och Perkell (1988) gav emellertid en 
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fördubbling av Ps 13 dB.  
Plant och Younger (2000) fann att på vissa tonhöjder var ljudtrycksnivåökningen vid en 

ökning av subglottalt tryck mycket större än på andra tonhöjder. Trycket mättes antingen under 
stavelsen [pa] eller vokalen [i]. Det finns anledning att tro att formanterna har haft betydelse för 
dessa variationer. Vokalen [i] har en F1 i ett frekvensområde runt 250 Hz. Till exempel skulle en 
stark förstärkning kring 110-120 Hz kunna förklaras med att andra deltonen vid 220-240 Hz 
sammanfaller med F1.  

Sundberg, Titze och Scherer (1993) fann att subglottalt tryck ökas med ökad tonhöjd. Plant 
och Younger (2000) såg förstärkningar i ljudtrycksnivå för specifika tonhöjder. Tonhöjden kan antas 
spela en viktig roll i förhållandet mellan subglottalt tryck och ljudtrycksnivå och kan möjligen 
förklara en del av individuell variation som hittats i tidigare studier.  

Schutte (1980) noterade att en fördubbling i Ps gav i genomsnitt 10 dB ökning i SPL för 
kvinnor och 9 dB för män. Skillnaden i effekt på SPL av en ökning i Ps mellan kvinnor och män har 
i övrigt inte studerats. Därför bör kön vara en faktor att ta hänsyn till för normering av data på Ps 
och SPL. 

Ett givet Ps ger mycket olika SPL hos olika personer (Schutte, 1980; Sundberg, Titze & 
Scherer, 1993). Frågan kvarstår om tonhöjd och kön kan vara faktorer som förklarar denna 
variation. 
 
 
1.4.  Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa normativa data för relationen mellan subglottalt tryck och 
ljudtrycksnivå för vokalen [æ] vid olika grundtonsfrekvenser hos kvinnor och män utan 
röststörningar.  
 

2.  Metod 
2.1.  Deltagare 

Deltagare. Personer mellan 18-50 år söktes till studien, med enda exklutionskrav att de inte gick i 
röstterapi under tiden för inspelning. Deltagare tillfrågades via telefon och e-post. 16 kvinnor och 
16 män deltog i studien, men en mans mätvärden kunde inte användas på grund av brus i 
inspelningen. Kvinnorna var mellan 26 och 36 år (M = 29 år, SD = 3 år) och männen för vilka data 
användes var mellan 25 och 47 år (M = 29 år, SD = 6 år). 
 
2.2.  Inspelning  

2.2.1. Subglottalt tryck  

Det subglottala trycket mättes under [p]-ocklusionen, då intraorala trycket överensstämmer med 
subglottala trycket. Trycket uppmättes med ett 4 mm plaströr i mungipan kopplat till ett 
tryckgivaraggregat (Glottal Enterprises 162). Signalen skickades till ljudkort (TEAC RD 200 PCM) 
och spelades in i programmet Soundswell™. Signalen från tryckgivaraggregatet skickades förutom 
till ljudkortet också till ett oscilloskop så att signalen kunde kontrolleras kontinuerligt från 
kontrollrummet under inspelningen. 

Kalibrering av subglottalt tryck. Trycket kaliberades varje inspelningsdag med hjälp av en 
vatttenmanometer. Ett uppmätt tryck samt nolltryck spelades in med utrustningen och sparades i en 
fil i Soundswell där också uppmätta trycket lästes in. 
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2.2.2.  Ljudtrycksnivå 

Ljudtrycksnivån uppmättes med en rundtagande elektretmikrofon (DPA 4066-C), som satt likt ett 
headset runt huvudet. Avståndet till munnen var 12 cm, vilket uppmättes med tumstock i samband 
med inspelningen och annonserades i inspelningen. Mikrofonen kopplades till en 
mikrofonförstärkare (Symetrix SX202) och signalen skickades till ljudkortet på datorn (TEAC RD 
200 PCM), och spelades in i programmet Soundswell™. Vokalen [æ] valdes eftersom F1 och F2 är 
höga, vilket leder till mindre inverkan av formanter på ljudtrycksnivån. 

Kalibrering av ljudtrycksnivå. Ett långt [pæ:] med konstant ljudtrycksnivå spelades in i en 
ljudfil per dag, och avlästes samtidigt med en ljudtrycksnivåmätare (LA 210 Sound Level Meter). 
Nivåvärdet annonserades i ljudfilen, och användes sedan för kalibrering av ljudtrycksnivån. 

2.2.3.  Inspelningsförfarande 

Inspelning gjordes i en studio vid Enheten för tal, musik och hörsel, Kungliga Tekniska Högskolan, 
Stockholm. Innan inspelningen fick försöksdeltagarna information om vad som skulle göras, 
möjlighet att läsa informationsbrevet (Bilaga 2) och ställa frågor. Samtycke till medverkan medgavs 
genom formulär (Bilaga 3).  

Studion är uppdelad på två rum, ett ljudisolerat rum och ett kontrollrum. I det ljudisolerade 
rummet stod försöksdeltagaren tillsammans med försöksledaren. I kontrollrummet satt 
inspelningsteknikern. Detta rum fungerade också som väntrum för nästkommande försöksdeltagare.  

Försökspersonen instruerades att med bibehållen tonhöjd uttala en serie av [pæ] eller ett 
långt [æ] med ett antal instuckna [p] med långsamt ändrad röststyrka; först från stark till svag två 
gånger (diminuendo), sedan från svag till stark två gånger (crescendo). Instruktionen följdes 
mestadels av en demonstration. Fördelen med formuleringen "ett långt ä med p instuckna emellan" 
är att den verkar underlätta överbunden fonation (legato), utan emfas på den enskilda stavelsen.  

Plastslangen för mätning av intraoralt tryck placerades i mungipan, innanför läpparna. 
Tonhöjder valda för män förväntades motsvara tonhöjder valda för kvinnor utifrån röstomfång. 
Tonhöjden angavs med röstsyntesprogrammet Madde, utvecklat av Svante Granqvist på KTH. I 
många fall var det nödvändigt att justera legatoartikulation, tonhöjd, vokalkvalitet och slangposition 
för att få användbara signaler. För att få tillräckliga data blev det således ofta nödvändigt att spela in 
mer än två diminuendo- och crescendosekvenser på varje tonhöjd. I många fall visade det sig vara 
effektivare att demonstrera med rösten, samt ta tonen tillsammans, för att tonen lättare skulle hittas 
och tonhöjden bibehållas.  

Inspelning av varje försöksdeltagare sparades i en fil i programmet Soundswell, med en 
kanal för intraorala trycket och en kanal för audio-signalen. 

 

2.3.  Bearbetning av data 

Data från kalibreringsfil med audiosignal och intraoralt tryck infogades i slutet av varje 
inspelningsfil. Genom kalibreringsverktyget i Soundswell kalibrerades nivån för mätning av 
intraoralt tryck. Figur 3 visar en ordinär serie av [pæ]-fonationer (i diminuendo) med användbara 
data. 
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Figur 3. Exempel på en serie av[pæ]-stavelser. 

 
 
En förutsättning för säkra värden på intraorala trycket är att trycksignalen når ett platåvärde under 
[p]-ocklusionen (Hertegård, Gauffin & Lindestad, 1995). Trycket mättes således vid en tidpunkt för 
varje [p]-ocklusion där signalen nådde ett platåvärde och trycket kunde anses stabiliserat. Om det 
lutar starkt uppåt visar detta att intraorala trycket ökades under [p]-ocklusionen, sådana stavelser 
exkluderades ur studien. Exempelvis kunde första stavelsen i varje sekvens inte användas. Vissa 
delar av inspelningarna kunde inte användas på grund av omätbara data (Figur 4).  

 
 

 
Figur 4. Exempel på data med spetsiga vågor, där tryck byggs upp under p-ocklusionen och därför ger mycket osäkra 
data som exkluderas ur studien. 
 
 
Mätvärdenas tillförlitlighet uppskattades för varje tryck och bedömdes med en fyrgradig skala från 
A till D, där A tilldelades trycktoppar med klar platå, B med något ojämn platå och men svag 
negativ lutning, C med stark negativ lutning och dippar eller med svag positiv lutning och D med 
positiv lutning och ansats till en platå. Exempel på kvalitetsbestämningen i Figur 5. 
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Figur 5. Kvalitetsbestämning. Exempel på olika tryck och bedömd tillförlighetsnivå.  
 
 
Andra exempel på svårtolkade data finns i Figur 6, alla utom den mittersta bedömda med  kvalitet 
D. Eftersom trycket byggs upp under [p]-ocklusionen och topparna saknar platå blir de höga 
trycktopparna svårtolkade. Det låga värdet vid 226,5 s är mycket lägre än de omgivande. I 
inspelningen låter emellertid inte denna stavelse svagare än de övriga, och uppmätta ljudtrycksnivån 
är inte heller lägre. Intraorala tryckvärdet måste därför också i detta fall bedömas som otillförlitligt. 
Tryckdata från de olika försöksdeltagarnas inspelningar skilde sig avsevärt med avseende på 
tillförlitlighet. Mestadels fanns det åtmistone 5 mätbara [pæ] på var och en av de fyra tonhöjderna, 
men i vissa fall kunde bara data för ett par tonhöjder mätas.  
 
 

 
Figur 6.  Svårtolkade data avseende intraoralt tryck. 
 
 
Tid och uppmätt intraoralt tryck för varje stavelse kopierades till ett kalkylbad. Från audiosignalen 
extraherades ljudtrycksnivån till en separat fil i Soundswell. Med dess histogramverktyg uppmättes 
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medelvärdet av ljudtrycksnivån under första halvan av vokalen. Detta medelvärde samt dess 
tidskoordinat infogades i kalkylbladet. På detta sätt kunde par av estimerat subglottalt tryck och 
ljudtrycksnivå erhållas, varvid ljudtrycksnivåvärdet avsåg en tidpunkt ca 100 till 500 ms efter 
tidpunkten för trycket. I kalkylprogrammet kalibrerades ljudtrycksnivån enligt ekvationen 
Ljudtrycksnivå=q-r+s där q är uppmätta ljudnivåvärdet, r är uppmätt värde för kalibreringstonen i 
Soundswell och s är det uppmätta värdet från ljudtrycksnivåmätaren. Om kalibreringstonen var 70 
dB SPL och den i filen fick värdet -25 dB, motsvarade ett med histogramfunktionen uppmätt 
nivåvärde på -25 dB alltså 70 dB SPL.   

Tonhöjden för varje stavelse uppskattades gehörsmässigt med hjälp av jämförelse med ton 
från en keyboard. Resultatet noterades för varje [pæ] i termer av närmaste tons F0 i liksvävande 
tempererad stämning (A4 = 440 Hz). Stavelser +/-1 halvton ifrån någon av de avsedda tonhöjderna 
grupperades tillsammans, stavelser mer än +/- 1 halvton ifrån de avsedda tonhöjderna exkluderades. 
Figur 7 visar distribution över uppmätta stavelser för de olika tonhöjderna.  

 
Figur 7. Antal uppmätta stavelser för olika tonhöjder. 
 
 
För varje [pæ]-stavelse noterades försöksperson och kön och om den producerats i ett crescendo 
eller ett diminuendo samt om stavelsen innehåller inslag av diplofoni eller knarr. 
 

 

2.4.  Statistisk analys 

I denna studie undersöks både hur subglottalt tryck, kön och grundtonsfrekvens inverkar på 
ljudtrycksnivån generellt men också hur sambandet skiljer sig mellan personer. Därför gjordes tre 
olika statistiska analyser: (I), (II) och (III).  

I.  Regressionsanalys per person och tonhöjd  

En graf med regressionslinje för observerade mätvärden producerades för varje person och tonhöjd 
(Figur 8). Regressionsanalysen gjordes i kalkylprogrammet och korrelation, lutning och 
skärningspunkt räknades ut för varje person och tonhöjd. Lutningsvärdet och skärningspunkten 
omräknades till nivåökning för dubblat subglottalt tryck respektive beräknat SPL-värde vid 10 cm 
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H2O. 

 
 

220 Hzy = 23,873Ln(x) + 35,213

R
2
 = 0,867

50

55

60

65

70

75

80

85

1 10

Subglottalt tryck (log cm H2O)

L
ju

d
tr

y
ck

sn
iv

å
 (

d
B

 S
P

L
)

 
Figur 8. Exempel på graf med regressonslinje för sambandet mellan ljudtrycksnivå och logaritmen av subglottalt tryck. 
Ekvationen i vänstra hörnet avser regressionslinjen, med determinationskoefficienten (R2). SPL mätt med 12 cm 
mikrofonavstånd. 
 
 
Korrelationsvärde. Korrelationsvärdet för given tonhöjd speglar spridningen av data kring 
regressionslinjen och beskriver alltså hur starkt sambandet är mellan subglottalt tryck och 
ljudtrycksnivå.  Punkter på långt avstånd från varandra ger hög korrelationskoefficient, medan 
punkter som befinner sig i ett smalt område (t ex personer med litet dynamiskt omfång) oftast ger 
låg korrelation. Om fördelningen består av endast två skilda punkter blir både korrelation och 
signifikans mycket hög, även om punkterna ligger nära varandra. Dessa serier har ej inkluderats i 
ANOVA-analysen. 

 
Ökning i ljudtrycksnivå för dubblering av subglottalt tryck, ∆SPL2*Ps, ger information om 
röstfunktionen. Ett lägre värde innebär lägre effektivitet, att det krävs mera subglottalt tryck för att 
uppnå en given ljudtrycksnivåökning. För omräkningen från lutningsvärdet till nivåökning för 
fördubblat tryck användes regressionsekvationen för att beräkna SPL-värdena för två tryck, det ena 
hälften av det andra. Den erhållna nivåskillnaden motsvarar den sökta nivåökningen för dubblat 
tryck. 

 

Beräknad ljudtrycksnivå vid 10 cm H2O, SPL10 cm H2O, är ett mått på vilken ljudtrycksnivå som 
förväntas då subglottala trycket är 10 cm H2O. Måttet beräknas utifrån regressionsekvationen;  

SPL10 cm H2O = log10(10)* lutning + skärningspunkt 

där 10 är subglottala trycket och lutning och skärningspunkt tas från regressionslinjen. 

 

II.  ANOVA 

För att se om medelvärdesskillnaderna i ∆SPL2*Psub, SPL10 cm H2O och r mellan män och kvinnor 
respektive för olika F0 var statistiskt signifikanta gjordes ANOVA i statistikprogrammet SPSS. För 
vissa tonhöjder hos vissa försöksdeltagare fanns endast ett fåtal stavelser uppmätta, och data inom 
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ett trångt dynamiskt område, vilket ger otillförlitliga data (Figur 9, Figur 10). Endast data med 
minst 5 datapunkter samt en korrelationskoefficient på r > 0,5 inkluderades därför i beräkningarna. 
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Figur 9. Exempel på tonhöjd med trångt dynamiskt område (4-7 cm H2O) och låg korrelation. Data från denna 
stavelseserie exkluderades från ANOVA-analysen. SPL mätt med 12 cm mikrofonavstånd. 
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Figur 10. Exempel på tonhöjd med endast två uppmätta stavelser, vilket ger en hög korrelation (R2 = 1) och hög 
signifikans (p<0.0001). Data från denna stavelseserie exkluderades från ANOVA-analysen. SPL mätt med 12 cm 
mikrofonavstånd. 
 
 
III.  Multivariat regressionsanalys 

Regressionsanalyser gjordes utifrån alla data på [pæ]-stavelser med Ps och SPL, för att undersöka i 
vilken grad tonhöjd och kön förklarar variation i SPL. För tolkning av regressionsanalysen, se 
avsnitt 3.2.3. Förklaringsmodeller. 
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3.  Resultat och diskussion 
3.1.  Deskriptiva data 

Männen i denna studie har genomsnittligt högre ljudtrycksnivå än kvinnor (se Tabell 1, Figur 11) 
vilket även har observerats i tidigare studier (Schutte, 1980; Perkell, Hillman & Holmberg, 1994). 
Subglottala trycket är i genomsnitt lika högt för män och kvinnor, både totalt sett och för relativ 
tonhöjd, även detta är i linje med tidigare studier (Hammarberg, Södersten & Lindestad, 2008). 
Både tryck och ljudtrycksnivå stiger med stigande tonhöjd, vilket stämmer med tidigare studier 
(Sundberg, 2001).  

 
 
Tabell 1 
Medelvärden för subglottalt tryck och ljudtrycksnivå 

  Subglottalt tryck (cm H2O) 
Ljudtrycksnivå vid 12 cm 

mikrofonavstånd (dB)  

  Medelvärde SD Medelvärde SD 
Antal 

stavelser 

Kvinnor      

175 Hz 6,3 2,0 76,8 5,6 101 

220 Hz 6,9 2,2 79,6 6,2 195 

277 Hz 8,1 3,0 82,1 7,4 152 

349 Hz 9,1 3,0 84,7 6,1 175 

Totalt: 7,7 2,8 81,2 7,0 623 

Män      

110 Hz 6,4 2,5 79,8 5,7 222 

139 Hz 6,9 3,0 82,0 7,0 207 

175 Hz 8,0 4,3 84,4 8,4 221 

220 Hz 9,9 5,6 88,0 9,2 214 

Totalt: 7,8 3,7 83,5 8,2 864 
  

Antal uppmätta stavelser totalt: 1487 

 
 

Figur 11 visar alla uppmätta [pæ]-stavelser i studien presenterade tillsammans. Spridningsdiagram 
för respektive tonhöjd återfinns i Bilaga B, Ur graferna kan utläsas ett genomsnittligt linjärt 
samband mellan logaritmen av subglottala trycket och ljudtrycksnivån. Det gäller för alla tonhöjder, 
för män och kvinnor, samt för hela subglottala tryckområdet, vid låga liksom höga tryck.  
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Figur 11. Samband mellan logaritmen av subglottalt tryck och ljudtrycksnivå för olika tonhöjder. Varje punkt motsvarar 
en [pæ]-stavelse. SPL mätt på 12 cm mikrofonavstånd. 

 

 

3.2.  Analytiska data 

3.2.1.  Samband mellan subglottalt tryck och ljudtrycksnivå på gruppnivå 

Regressionsanalys (I), se avsnitt 2.4. Statistisk analys, användes också för att räkna ut generella 
tendenser på gruppnivå. Korrelation, lutning och skärningspunkt räknades då utifrån samtliga 
uppmätta stavelser i respektive kön och tonhöjd, och inte för varje person och tonhöjd. Resultat av 
dessa regressionsanalyser presenteras i Tabell 2.  
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Tabell 2  
Resultat från regressionsanalys för samband mellan logaritmen av subglottalt tryck och ljudtrycksnivå 

 r Lutning 
(slope) 

Skärningspunkt 
(intercept) 

Ökning i ljudtrycksnivå för 
dubblat subglottalt tryck (dB) 

Beräknad ljudtrycksnivå 
(dB SPL) vid 10 cm 

H2O
a 

Kvinnor 0,84** 35,61 50,8 10,7 86,4 

Män 0,82** 32,70 56,0 9,8 88,7 

Alla 0,81** 33,47 54,2 10,1 87,7 

Kvinnor, 175 Hz 0,69** 26,43 56,4 8,0 82,8 

Kvinnor, 220 Hz 0,82** 33,50 52,4 10,1 85,9 

Kvinnor, 277 Hz 0,82** 35,71 50,8 10,7 86,5 

Kvinnor, 349 Hz 0,87** 36,53 50,9 11,0 87,4 

Män, 110 Hz 0,64** 20,78 63,7 6,3 84,5 

Män, 139 Hz 0,78** 28,91 59,0 8,7 87,9 

Män, 175 Hz 0,85** 33,73 55,5 10,2 89,2 

Män, 220 Hz 0,88** 38,06 52,0 11,5 90,1 
**Korrelationen är signifikant på 0.01-nivån (1-tailed). a Mikrofonavstånd 12 cm. 

 

 

Korrelation. Det linjära sambandet mellan logaritmen av subglottalt tryck och ljudtrycksnivå är 
signifikant för alla frekvenser (Tabell 2). Korrelationen stiger något med ökat tonhöjd - det 
logaritmiska sambandet mellan tryck och ljudtrycksnivå är starkare för högre tonhöjder.  

 
Ökning i ljudtrycksnivå för dubblat subglottalt tryck (∆SPL2*Ps). Tabell 2 visar en ∆SPL2*Ps på 10,7 
dB för kvinnor och 9,8 dB för män. Män får alltså något mindre utdelning i ljudtrycksnivå för en 
ökning av tryck. ∆SPL2*Ps har liksom korrelationskoefficienten högre värden för högre tonhöjd. I 
Figur 12 nedan ser vi en jämförelse mellan uppmätta stavelser för alla kvinnor på 175 Hz och 349 
Hz. Regressionslinjen för 349 Hz (y = 36,53x + 50,9, se Tabell 2) har en brantare positiv lutning än 
linjen för 175 Hz (y = 26,43x + 56,4). En fördubbling av subglottalt tryck på 349 Hz ger alltså 11 
dB ökning i ljudtrycksnivå, jämfört med 8 dB för 175 Hz.  

Skillnaden i ∆SPL2*Ps mellan lägsta och högsta tonhöjd är större hos män (6,5-11,5 dB) än 
hos kvinnor (8-11 dB).  På gruppnivå är variationen alltså större för män än för kvinnor.  

 
Beräknad ljudtrycksnivå vid 10 cm H20 (SPL10 cm H2O). På gruppnivå stiger den beräknade 
ljudtrycksnivån med stigande tonhöjd och män har ett något högre värde än kvinnor. Tendensen är 
alltså densamma som för korrelationen mellan Ps och SPL och ∆SPL2*Ps. 
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Figur 12. Jämförelse mellan spridning av data för uppmätta stavelser 175 Hz och 349 Hz (kvinnor). SPL mätt på 12 cm 
mikrofonavstånd. 
 
 
3.2.2.  Samband mellan subglottalt tryck och ljudtrycksnivå för varje tonhöjd och person 

Variation mellan individer är mycket stor vad gäller både medelvärde för en viss tonhöjd, 
korrelation mellan subglottalt tryck och ljudtrycksnivå, ∆SPL2*Ps och SPL10 cm H2O. Korrelationen 
varierar från 0,115 till 1,000, ∆SPL2*Ps från 1,3-21,8 dB och SPL10 cm H2O från 72,6-102,1 dB (se 
Bilaga 1 för samtliga data från regressionsanalys). Speciellt stor är variationen för lägsta tonhöjden 
för kvinnor, 175 Hz. Regressionslinjerna skiljer sig avsevärt både i höjd och lutning (Figur 15). 
Också värdena för ∆SPL2*Ps och för SPL10 cm H2O visar stor variation (Figur 13-14). Skillnaden i 
medelvärden mellan olika tonhöjder är inte signifikant, för vare sig män eller kvinnor i ANOVA 
(Tabell 4-5). 

Figur 13 visar genomsnittsvärden av ∆SPL2*Ps vid olika F0 för män och kvinnor. 
Konfidensintervallen är stora för både kvinnor och män, vilket tyder på att ∆SPL2*Ps är oberoende 
av F0. Spår av en stigande tendens kan skönjas för män men sambandet är inte signifikant  
(p = 0,172). ANOVA (Tabell 3) visar däremot en signifikant skillnad mellan kvinnor och män 
(11,54 dB, SD 3,77 respektive 10,00 dB,  SD 2,69,  p = 0.022). Kvinnorna fick alltså genomsnittligt 
mera utdelning i ljudtrycksnivå vid dubblat tryck än männen.  

Figur 14 visar genomsnittsvärden av SPL10 cm H2O vid olika F0 för män och kvinnor. Också 
här är konfidensintervallen stora, dvs ljudtrycksnivån vid detta tryck är i stort sett oberoende av F0 
både för kvinnor och män. Åter kan en stigande tendens skönjas för män, men sambandet är inte 
heller här signifikant (p = 0,327). 

Med hänsyn till antalet försökspersoner är det inte förvånande att spridningen är stor. Bakom 
resultaten kan alltså dölja sig effekter som skulle visa sig signifikanta i ett större material. Å andra 
sidan kan man anta att sådana tendenser har begränsat intresse, eftersom de måste vara svaga.  
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Tabell 3 
Analys av varians i korrelation, nivåökning för dubblat tryck och beräknad nivå vid 10 cm H2O för män respektive 
kvinnor 

     Envägs-ANOVA mellan 
grupper 

  n M SD F p 

Kvinna 52 0,89 0,11 0,33 0,57 

Man 45 0,87 0,09   

Korrelation för logaritmen av 
subglottalt tryck och 
ljudtrycksnivå 

Totalt 97 0,88 0,10   

Kvinna 52 11,54 3,77 5,41* 0,22 

Man 45 9,96 2,74   

Ökning i ljudtrycksnivå för 
dubblat subglottalt tryck (dB) 

Totalt 97 10,81 3,41   

Kvinna 52 86,56 4,57 2,83 0,10 

Man 45 88,02 3,92   

Beräknad nivå (dB SPL) vid 10 
cm H2O

a 

Totalt 97 87,24 4,32   
Kommentar: Serier innehållande färre än 5 värden och/eller med korrelationsvärden under 0,5 har uteslutits från analysen. 
a Mikrofonavstånd 12 cm. *signifikant på 0,05-nivå. 

 
 
 
Tabell 4 
Analys av varians i korrelation, nivåökning för dubblat tryck och beräknad nivå vid 10 cm H2O för tonhöjderna 175 Hz, 
220 Hz, 277 Hz och 349 Hz (kvinnor) 

     
Envägs-ANOVA mellan 

grupper 

 Tonhöjd n M SD F p 

175 Hz 9 0,91 0,08 0,84 0,48 

220 Hz 15 0,91 0,08   

277 Hz 14 0,86 0,13   

349 Hz 14 0,87 0,13   

Korrelation för logaritmen av 
subglottalt tryck och 
ljudtrycksnivå 

Totalt 52 0,89 0,11   

175 Hz 9 11,92 6,04 0,35 0,79 

220 Hz 15 12,21 3,40   

277 Hz 14 11,24 3,41   

349 Hz 14 10,89 2,85   

Ökning i ljudtrycksnivå för 
dubblat subglottalt tryck (dB) 

Totalt 52 11,54 3,77   

175 Hz 9 86,90 6,77 0,13 0,94 

220 Hz 15 87,05 4,16   

277 Hz 14 86,22 4,28   

349 Hz 14 86,16 4,01   

Beräknad nivå (dB SPL) vid 10 
cm H2O

a 

Totalt 52 86,56 4,57   
Kommentar: Serier innehållande färre än 5 värden och/eller med korrelationsvärden under 0,5 har uteslutits från analysen. 
a Mikrofonavstånd 12 cm. 
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Tabell 5 
c) Analys av varians i korrelation, ökning i ljudtrycksnivå för dubblat subglottalt tryck och beräknad nivå vid 10 cm 
H2O för tonhöjderna 110 Hz, 139 Hz, 175 Hz och 220 Hz (män) 

     
Envägs-ANOVA mellan 

grupper 

 Tonhöjd n M SD F p 

110 Hz 12 0,82 0,11 0,84 0,48 

139 Hz 10 0,88 0,07   

175 Hz 12 0,91 0,09   

220 Hz 11 0,89 0,09   

Korrelation för logaritmen av 
subglottalt tryck och 
ljudtrycksnivå 

Totalt 45 0,87 0,09   

110 Hz 12 8,61 2,8 0,35 0,79 

139 Hz 10 10,65 2,63   

175 Hz 12 9,85 2,14   

220 Hz 11 10,94 3,06   

Ökning i ljudtrycksnivå för 
dubblat subglottalt tryck (dB) 

Totalt 45 9,96 2,74   

110 Hz 12 86,83 3,95 0,13 0,94 

139 Hz 10 87,17 2,98   

175 Hz 12 88,49 3,76   

220 Hz 11 89,59 4,64   

Beräknad nivå (dB SPL) vid 10 
cm H2O

a 

Totalt 45 88,02 3,92   
Kommentar: Serier innehållande färre än 5 värden och/eller med korrelationsvärden under 0,5 har uteslutits från analysen. 
a Mikrofonavstånd 12 cm. 

 

 

 
Figur 13. Punkten visar medelvärde för Nivåökning (dB) för dubblat tryck för given tonhöjd (SPL2*Ps). Error bars 
markerar värden inom 95 % konfidensintervall. 
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Figur 14. Punkten visar medelvärde för Beräknad nivå vid 10 cm H2O för given tonhöjd (SPL10 cm H2O). Error bars 
markerar värden inom 95 % konfidensintervall. SPL mätt med 12 cm mikrofonavstånd. 

 

 

3.2.3.  Individuell variation 

Variationen inom en och samma person var i vissa fall anmärkningsvärt stor, som framgår av Bilaga 
A, där mätvärden för samtliga serier i studien redovisas. Försöksdeltagare 27 visade exempelvis 
mycket olika värden för ∆SPL2*Ps  på olika tonhöjder, 6,3 dB vid 175 Hz, 16,6 dB vid 220 Hz, 10,9 dB 
vid 277 Hz och 11,8 dB för 349 Hz (se Tabell 6). Genomsnittligt gällde för denna person att ∆SPL2*Ps  

ökade med stigande tonhöjd, men ökningen vid 220 Hz var betydligt större and vid närmast högre 
frekvens. Försöksdeltagare 13 har relativt liten skillnad i ∆SPL2*Ps  mellan olika tonhöjder (se Tabell 
6) och värdet sjönk något med stigande F0 för de första tre tonhöjderna, alltså motsatt effekt från det 
generella sambandet. Högsta tonhöjden, 220 Hz visade däremot högst värde. 

 
 
Tabell 6 
Exempel på resultat från regressionsanalys för två försöksdeltagare 

Försöks-
deltagare 

Tonhöjd Antal 
uppmätta 
stavelser 

Korrelation 
(r) 

Lutning 
(slope) 

Skärningspunkt 

(intercept) 

∆SPL2*Ps SPL10 cm 

H2O
a 

Kön 

Nr13 110 Hz 10 0,889 30,5 52,3 9,2 82,8 Man 

Nr13 139 Hz 15 0,890 29,4 55,4 8,8 84,8 Man 

Nr13 175 Hz 30 0,905 26,6 56,8 8,0 83,4 Man 

Nr13 220 Hz 23 0,952 38,4 47,5 11,5 85,9 Man 

Nr27 175 Hz 6 0,835 20,9 61,5 6,3 82,4 Kvinna 

Nr27 220 Hz 9 0,931 55,0 35,2 16,6 90,2 Kvinna 

Nr27 277 Hz 8 0,948 36,1 49,8 10,9 85,9 Kvinna 

Nr27 349 Hz 5 0,923 39,1 48,7 11,8 87,8 Kvinna 
a Mikrofonavstånd 12 cm. 
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3.2.4.  Förklaringsmodeller 

För att undersöka betydelsen av de olika variablerna kön, tonhöjd och subglottalt tryck gjordes en 
multivariat regressionsanalys (Tabell 7). En sån analys ger som resultat ett antal modeller, som 
innehåller olika antal variabler. Varje modell anger konstanten β, som är standardiserad och kan 
variera mellan -1 och +1. Den visar hur betydelsefull respektive variabel är för att förklara 
variationen i trendlinedata i de olika modellerna. Determinationskoefficienten R2 visar hur stor 
andel av variationen som kan förklaras av variationen i ljudtrycksnivå. 

Som väntat är subglottalt tryck det som absolut påverkar ljudtrycksnivån mest. I alla fyra 
modellerna är β-värdet för logaritmen av subglottalt tryck högt och i modell 4 med subglottalt tryck, 
tonhöjd och kön är dess β-värde 0,781. Kön har också en viss påverkan på ljudtrycksnivån, det vill 
säga, en del av sambandet mellan subglottalt tryck och ljudtrycksnivå kan förklaras genom att män 
har högre medelljudtrycksnivå. Även relativ tonhöjd förklarar en del av variationen i subglottalt 
tryck. 

Korrelationsvärde och ∆SPL2*Ps ökar inte linjärt med ökad tonhöjd (se Tabell 2). För kvinnor 
är till exempel skillnad i ∆SPL2*Ps mellan 175 Hz (8,0 dB) och 220 Hz (10,1 dB) större än 
skillnaden mellan 277 Hz (10,7 dB) och 349 Hz (11,0 dB). Detta indikerar att förhållandet till 
tonhöjd inte är linjärt, vilket kan ge dåligt utfall i en linjär regression som denna. 

Tabell 7 
Resultat från multivariat regressionsanalysa 

 B SE B β p Justerat R2 

Modell 1      

logPsubb 33,47 0,62 0,81 0,000 0,660 

Modell 2     0,671 

logPsubb 31,98 0,65 0,78 0,000  

Tonhöjdc 0,79 0,11 0,11 0,000  

Modell 3      

logPsubb 33,79 0,59 0,82 0,000 0,693 

Könd 2,87 0,23 0,18 0,000  

Modell 4      

logPsubb 32,17 0,61 0,78 0,000 0,706 

Tonhöjdc 0,87 0,11 0,12 0,000  

Könd 2,97 0,22 0,19 0,000  
a Beroende variabel: Ljudtrycksnivå [dB] mätt på 12 cm mikrofonavstånd. 
b Logaritmen av subglottalt tryck i cm H2O.  
c Värde från 1-4 av relativ tonhöjd; F01 = 1, F0 2 = 2, F0 3 = 3, F0 4 = 4.  
d Värde 1-2 där 1 = Kvinna, 2 = Man. 

 

3.2.5.  Diplofoni och kvalitet 

För kvinnor var korrelationen god även för stavelser som hade inslag av knarr eller diplofoni  
(r = 0,93, n = 56). För män var korrelationen för sådana stavelser något sämre (r = 0,68, n = 45) och 
utdelningen för en ökning i subglottalt tryck något lägre än för andra stavelser (Figur 16). Antalet 
stavelser med diplofoni/knarr var relativt lågt, och eftersom de också hade höga korrelationsvärden 
inkluderas de i studien. 
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De uppmätta stavelsernas tillförlitlighet bedömdes med en skala i kvalitet A-D. Korrelationerna 
skiljer sig inte nämnvärt mellan stavelsernas kvalitet, skillnaden är större för ändrad tonhöjd (Tabell 
8). 

 
 
Tabell 8 
Korrelationer för olika tillförlitlighet (Kvalitet A-D) på uppmätta stavelser. n betyder antal uppmätta stavelser som 
registrerats av respektive grad av tillförlitlighet. 

 Kvalitet A Kvalitet B Kvalitet C Kvalitet D Alla 

F0 (Hz) r n r n r n r n r n 

Kvinnor           

175 0,92 9 0,69 50 0,68 32 0,72 11 0,69 101 

220 0,81 11 0,85 96 0,82 74 0,74 14 0,82 195 

277 0,94 10 0,80 68 0,78 70 0,97 7 0,81 155 

349 0,95 9 0,86 80 0,90 60 0,83 12 0,87 161 

Män           

110 0,55 46 0,71 113 0,63 54 0,67 9 0,64 222 

139 0,91 40 0,82 93 0,71 47 0,55 27 0,78 207 

175 0,90 28 0,83 114 0,87 57 0,86 33 0,85 231 

220 0,94 30 0,89 106 0,88 58 0,72 29 0,88 223 

 

 

 
Figur 16. Jämförelse mellan stavelser med och utan inslag av diplofoni/knarr för män. 
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3.3.  Variation i resultat 

3.3.1.  Ökning av subglottalt tryck på högre tonhöjd ger större ökning i ljudtrycksnivå 

Regressionsanalyser i Tabell 2 visar att en förändring i subglottalt tryck på en hög tonhöjd ger mer 
ökning i ljudtrycksnivå än en förändring på en låg tonhöjd. ANOVA visar dock ingen signifikant 
skillnad (Tabell 5-6).   

Trycken som uppmättes i denna studie översteg 20 cm H2O endast för tre deltagare. För 
tryck över 25 cm H2O gav en ökning av Ps förhållandevis låg ökning i SPL. Därför finns det 
anledning att tro att ∆SPL2*Ps blir lägre för högre tryck än de som återfinns i denna studie. 
Tonhöjderna var dessutom i bekvämt läge för både män (upp till 220 Hz, lilla a) och kvinnor (upp 
till 349 Hz, ettstruket f) och det kan tänkas att sambandet förändras för högre tonhöjder, där 
fonationssättet kan vara annorlunda. 
   
3.3.2.  Individuella variationer och variation mellan olika tonhöjder inom individen 

Stor variation mellan individer har uppmärksammats i tidigare studier (Schutte, 1980, Sundberg, 
Titze & Scherer, 1993). Beräknad nivå vid 1 kPa (10,2 cm H2O) för olika personer i Sundberg, Titze 
och Scherer (1993) skiljer sig 16 dB mellan högsta och lägsta värdet i (Figur 17). Denna variation 
mellan individer ser vi också i denna studie (Figur 14). 

 
Figur 17. Figur från Sundberg, Titze & Scherer (1993). Beräknad nivå vid ett Ps på 1 kPa=10,2 cm H2O. 
Mikrofonavstånd 50 cm. Försöksdeltagare var professionella sångare samt amatörsångare. 
 
 
Variationen är i många fall också betydande mellan olika tonhöjder för en och samma person. 
Alltför få uppmätta stavelser och mätningar från ett för alltför trångt dynamiskt område kan förklara 
en del av utstickande data i regressionsanalyserna för enskilda personers tonhöjder, men inte alla.  

Den stora variationen förbryllade också Plant och Younger (2000), som skrev att det inte är 
vedertaget huruvida denna variation beror på fysiska egenskaper hos larynx eller är resultat av 
förändringar av stämbandsvibrationer vid dessa optimala frekvenser.  
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Figur 18. Samband mellan logaritmen av subglottalt tryck och ljudtrycksnivå för försöksdeltagare Nr 23. Koordinater 
för varje punkt avser [subglottalt tryck; ljudtrycksnivå]. 

 
 

Låt oss studera en tonhöjd med ett extremvärde på ∆SPL2*Ps på 21,3 dB för 175 Hz (se Figur 18). Ett 
[pæ] som ligger förhållandevis högt är det som har ett subglottalt tryck på 4,6 cm H2O och en SPL 
på 80,9 dB. Figur 19 visar en spektrumanalys för denna stavelse. Femte deltonen på 857 Hz är den 
starkaste, troligen på grund av närheten till F1 för vokalen [æ]. Formanten ansvarar här för det 
förhållandevis höga SPL-värdet. 

 
 

  
Figur 19. Spektrum för vokal med Ps på 4,6 cm H2O och SPL på 80,9 dB och F0 på 171 Hz. 
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Vi undersöker ett deltonsspektrum på en annan stavelse med ett Ps på 4,0 cm H2O, och en SPL på 
67,9 dB (Figur 20), alltså 13 dB mindre. I detta fall har grundtonen ungefär samma ljudnivå (-68 
dB) som i Figur 19, men övertonerna är svagare och grundtonen starkast. Detta indikerar att 
fonationssättet för denna stavelse skiljer sig mot den i Figur 19 – att adduktionskraften kan 
förväntas vara svagare i fallet som visas i Figur 20. 

 
Figur 20. Deltonsspektrum för vokal med Ps på 4,0 cm H2O och SPL på 67,9 dB och F0 på 170 Hz. 
 
 
En brant positiv lutning för en regressionslinje inträffar när det finns både låga värden och höga 
värden. Deltagare nr 23 som hade mycket höga värden på ∆SPL2*Ps på 175 Hz, producerade höga Ps 
värden som gav höga SPL-värden och låga Ps –värde med låga SPL-värden. En kombination av dels 
stavelser med spektrum utan starka övertoner tillsammans med stavelser med starka övertoner och 
dessutom effekt av formanter ger en starkt positiv lutning.   

Om grundtonen i ett spektrum är starkast, som i Figur 20 är det den som bestämmer SPL-
värdet. När Ps ökas tilltar övertonerna mera i styrka än grundtonen. Vid viss Ps kommer den 
överton att bli starkast som ligger närmast F1och bestämma SPL. Det borde kunna ge en särskilt 
brant lutning på linjen som beskriver förhållandet mellan SPL och log Ps. 

SPL bestäms nästan helt  av den starkaste deltonen i spektrum. För vissa tonhöjder kan en 
delton sammanfalla med F1 och blir då starkare en övriga tonhöjder . Detta ger högt värde på SPL 
till exempel för Ps = 10 cm H2O. Elimineras den effekten, t ex genom invers filtrering, skulle vi 
troligen få mindre variation mellan olika tonhöjder.  Likaså skulle SPL-värden falla bort, som blivit 
särskilt höga på grund av att en delton låg mycket nära F1.  

Ytterligare ett skäl till interpersonell variation kan vara att en del tenderar att vidga 
käköppningen med tilltagande röstsyrka, vilket bör leda till att F1 stiger i frekvens och därmed 
komma närmare och närmare en delton. I sådana fall kan man vänta ett särskilt stort värde på SPL-
ökning vid fördubblad Ps.   

Tidigare studier har inte jämfört data från olika tonhöjder inom varje person. Detta kan ha 
gjort effekten av närheten mellan F1 och närmaste delton svår att upptäcka. Det skulle också kunna 
förklara oförutsedda toppar i SPL vid specifika tonhöjder som rapporterades av Plant och  
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Younger (2000).  
Holmberg och medarbetare (1988) studerade också förhållandet mellan SPL och Ps på sitt 

material som bestod av 45 försöksperoner som fonerade med svag, normal och stark röst. I 
genomsnitt visade deras data ett ∆SPL2*Ps som uppgick till 13 dB. Detta värde liknar motsvarande 
värde i denna undersökning.  
 
 
3.4.  Metoddiskussion 

Stabiliserade intraorala tryck krävs för att få mätbara data. Detta visar sig i form av att 
tryckkurvorna under [p]-ocklusionen visar en platt topp. Instruktion att säga [æ] med [p] instuckna 
emellan verkade minska risken för emfatisk artikulation av [p] (legato). Ändå var många tryckdata 
oanvändbara, för att tryckkurvorna visade spetsiga toppar.  

I en magisteruppsats av Nilsson (2008) fick personer med uteslutande spetsiga tryckkurvor 
ha klädnypa på näsan och fick då plattare trycktoppar, enligt metod från Fisher och Swank (1997). 
Möjligen kunde det givit bättre mätbara data för vissa av försöksdeltagarna i vår studie. Å andra 
sidan är metoden inte helt behaglig för försökspersonen. 

Lägsta tonen för kvinnor, 175 Hz, var för många kvinnor svår att hitta, och antal serier på  
denna tonhöjd blev därför något färre i studien. Det var ofta lättare för försöksdeltagarna att hitta en 
ton, om den kom från försöksledaren istället för från röstsyntesen på datorn. För 175 Hz var det på 
grund av (den manlige) försöksledarens röstområde inte möjligt att ta tonen en oktav ned och 
absolut tonhöjd i falsettregister medförde att försöksdeltagaren tog en mycket högre ton än den 
avsedda. Att ge tonhöjderna från inspelade röster av respektive kön hade kanske varit att föredra.  

Resultatet i denna studie har bl a visat att effekten av Ps på SPL är beroende av tonhöjd. 
Tonhöjden är alltså en relevant parameter. Kliniskt tror jag däremot inte att det är praktiskt att mäta 
på fyra specifika tonhöjder. Det naturliga är ju att öka tonhöjden med ökande subglottalt tryck, och 
sänka tonhöjden med avtagande subglottalt tryck. Att få patienten att dels hitta en given tonhöjd och 
dels att hålla den konstant med ökad röststyrka visade sig i många fall vara svårt. Det kan vara 
lämpligare att logopeden fokuserar mer på legato-artikulation som krävs för att få mätbara 
trycktoppar, än på att kontrollera tonhöjd. 

Det är å andra sidan betydelsefullt att få värden från fler än enda tonhöjd från patienten, 
eftersom det i viss mån suddar ut effekten av formanter. Vokalen [æ] kan rekommenderas, eftersom 
risken minimeras att grundtonen sammanfaller med förstaformanten.  

Absolut viktigast är att få många mätbara data. Tyvärr är detta inte alltid helt lätt med den 
här metoden. I denna studie har jag exkluderat alla stavelser på fel tonhöjd, vilket inte behöver 
göras kliniskt.  

Fyra viktiga punkter vid analys av förhållandet mellan subglottalt tryck och ljudtrycksnivå: 

• Mät mikrofonavstånd och kalibrera SPL. 

• Spela in minst 20 stavelser. 

• Välj tonhöjder  inom ett bekvämt taltonläge.  

• Instruktion bör vara att säga [æ] med [p] instuckna emellan, snarare än att säga en serie av 
stavelsen [pæ].  

• Kontrollera trycksignalen på ett oscilloskop under inspelningen. 

Det finns goda förutsättningar att automatisera mätningen. Ett program skulle automatiskt kunna 
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göra en kalkulation på medelvärdet av subglottala trycket +/- 0,1 s från högsta punkten under varje 
p-ocklusion. Ljudtrycksnivån skulle kunna beräknas utifrån medelvärdet 0,2 - 0,4 s efter [p]-
ocklusionen. Ps skulle visualiseras under inspelningen av en serie, för att kontrollera att det blir 
mätbara värden. Kalibreringen skulle bara behöva göras vid ett enstaka tillfälle på varje arbetsplats 
och inte utgöra något problem. 
 
 
3.5.  Summering av resultat 

Korrelation. Regressionsanalys visar tydligt ett linjärt samband mellan log Ps och SPL, r = 0,84 och 
r = 0,82 för kvinnor respektive män (Tabell 2). Korrelationen är signifikant för män och kvinnor 
och för alla tonhöjder på gruppnivå. En ökning i Ps innebär alltså en ökning i SPL.  

Korrelationsvärdet skiljer sig mycket mellan olika försöksdeltagare, och även för olika 
tonhöjder för samma person – korrelationen kan vara låg för en tonhöjd, men hög för en annan. 
Avseende korrelation finns det ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor (ANOVA, Tabell 
3). 

 
Ökning av ljudtrycksnivå för fördubblat subglottalt tryck. På en hög tonhöjd ger en ökning av Ps 
generellt högre utdelning i SPL än på en låg tonhöjd. På lägsta tonhöjden får kvinnor 8 dB och män 
6,3 dB för en fördubbling i Ps och på högsta tonhöjden får kvinnor 11 dB och män 11,5 dB för en 
fördubbling av Ps (Tabell 2).  

Variationen i resultat är stor mellan försöksdeltagare, och mellan olika tonhöjder hos flera 
försöksdeltagare (Bilaga 1). ANOVA visar på signifikant skillnad mellan kvinnor och män, men 
ingen signifikant skillnad mellan tonhöjder (Tabell 4-6). 

 
Beräknad nivå vid 10 cm H2O. Ett subglottalt tryck på 10 cm H2O på hög tonhöjd ger högre SPL än 
10 cm H2O på låg tonhöjd enligt regressionsanalys för samtliga stavelser (Tabell 2). Män har ett 
något högre värde (88,7 dB) jämfört med kvinnor (86,4 dB).  

Variationen i resultat är stor mellan försöksdeltagare och mellan olika tonhöjder hos flera 
försöksdeltagare (Bilaga 1). ANOVA visar ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och män 
(Tabell 3) eller mellan olika tonhöjder (Tabell 4-5). 

 
 

3.6. Normativa data och jämförelse med tidigare studier 

Både ANOVA och regressionanalysen visade att Ps har en helt avgörande betydelse för sambandet 
mellan Ps och SPL, medan kön och tonhöjd har ringa betydelse. Resultaten kan därför tänkas vara 
användbara som potentiellt normativa data.  

Fördubbling av Ps ger genomsnittligt för kvinnor en SPL-ökning av 11,5 dB (SD 3,8) och för 
män 10,0 dB (SD 2,7), se ANOVA, Tabell 3. Dessa data är fullt jämförbara med resultat från 
tidigare studier: 10 dB respektive 9 dB för kvinnor respektive män (Schutte, 1980), 9,5 dB (Fant, 
1982), 9 dB (Tanaka & Gould, 1983), 10 dB (Sundberg, Titze & Scherer, 1993) men skiljer sig från 
resultatet på 13 dB (Holmberg, Hillman & Perkell, 1988).  

Ett tryck på 10 cm H2O ger SPL-värden på 88,0 dB (SD 3.9) för kvinnor och 86,6 (SD 4,6)  
för män, beräknat på ett mikrofonavstånd på 12 cm (ANOVA, Tabell 3). Omräknat till 15 cm 
mikrofonavstånd innebär detta 83,6 dB (SD 3,9) för kvinnor och 82,2 dB (SD 4,6) för män. Även 
dessa värden överensstämmer med tidigare resultat, samtliga beräknade till 15 cm mikrofonavstånd: 
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83,9 dB för kvinnor och 84,8 dB för män (Schutte, 1980), 92,9 dB (Tanaka & Gould, 1982), 94,5 
dB (SD 6,0) för manliga yrkes- och amatörsångare (Sundberg, Titze & Scherer, 1993). Högre 
värden i Sundberg, Titze och Scherer (1993) är inte helt förvånande eftersom sångare i många fall är 
experter på att få ut största möjliga ljudstyrka ur ett givet tryck. Tanaka och Gould (1982) uppmäter 
högre värde på SPL10 cm H20 än Schutte (1980) och föreliggande studie. Resultatet skulle möjligen 
också kunna bero på alternativ metod, som inte är väl använd inom forskning; intrapulmonella 
trycket mäts genom förändring av tryck i lufttät box och ett estimerat värde på 2 dB adderas till 
ljudtrycksnivån på grund av ljudabsorbering i boxen. 

Sambandet mellan Ps och SPL måste påverkas av adduktionsgrad  och även av stämbandens 
mekaniska egenskaper. En ökad adduktion bör leda till mindre SPL-stegring vid ökat Ps och kanske 
också till mindre SPL för givet Ps. Mindre vibrationsbenägna stämband bör också kräva högre tryck 
för att producera ett givet SPL-värde. Trots de relativt höga standardavvikelserna borde alltså 
avvikelser från de potentiellt normativa värdena kunna vara tecken på någon slags fonatorisk 
dysfunktion. 

En faktor bakom storleken på standardavvikelserna kan vara interpersonella 
formantfrekvensskillnader; om F1 närmar sig övriga formanter, t ex när käköppningen vidgas, leder 
detta automatiskt till en ökning av SPL som inte är relaterad till Ps. I denna undersökning ingick 
både kvinnor och män som försökspersoner och formantfrekvenserna för en vokal brukar skilja sig 
mellan könen. 

 
 

3.7.  Uppslag till forskning 

Denna studie ger flera uppslag till vidare studier. 

I. Metoden för mätning av Ps är enkel och snabb. Analysen bör automatiseras för att kunna tillämpas 
kliniskt. Tillverkning av ett sådant datorprogram skulle kunna vara ett värdefullt, tvärvetenskapligt 
projekt. 

II. En relevant fortsättning på detta arbete är att göra mätningar på patienter med 
hyperfunktionell/pressad röst och se hur de förhåller sig till de normativa data ovan. Patienter med 
pressad röst kan antas ha högt subglottalt tryck i förhållande till producerad ljudtrycksnivå. Frågan 
är om skillnaden är så pass stor från normativa data att metoden som tillämpas i denna studie kan 
användas för bedömning och gradering av press. 

III. Sambandet mellan Ps och SPL kompliceras av inverkan på SPL från F1. Sambandet går tillbaka 
till det faktum att Ps påverkar röstkällan. Det skulle därför vara motiverat att studera sambandet 
inverkan av Ps på röstkällans egenskaper, analyserade med hjälp av inversfiltrering. På det sättet 
skulle effekten av formantfrekvens elimineras och sambandet troligen bli klarare. 

 
 
3.8.  Slutsats 

Resultatet visar som väntat ett mycket starkt samband mellan subglottalt tryck och ljudtrycksnivå. 
Sambandet skiljer sig en aning beroende på tonhöjd, men skillnaden är ej signifikant. Mellan 
kvinnor och män fanns däremot en signifikant skillnad i SPL-ökning för dubblat subglottalt tryck. 
Det finns därför skäl att använda separata normativa värden för kvinnor och män. Resultaten tyder 
på att det vore värt att som nästa steg studera i vad mån sambandet varierar systematiskt mellan 
olika röstdiagnoser.  
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Bilaga A. Resultat från regressionsanalys av stavelseserier 
Försöks-
deltagare 

Tonhöjd Antal 
uppmätta 
stavelser 

Korrelation (r) Lutning 
(slope) 

Skärnings-
punkt 

(intercept) 

∆SPL2*Ps SPL @ 10 
cm H2O

a 
Kön 

1 349 Hz 10 0,847 42,7 40,2 12,9 82,9 Kvinna 
1 220 Hz 14 0,821 41,2 42,8 12,4 84,0 Kvinna 
1 277 Hz 9 0,734 33,6 47,4 10,1 81,0 Kvinna 
1 175 Hz 9 0,771 24,1 57,9 7,2 82,0 Kvinna 
2 220 Hz 9 0,981 48,2 33,5 14,5 81,8 Kvinna 
2 175 Hz 10 0,985 35,9 42,2 10,8 78,2 Kvinna 
2 349 Hz 12 0,856 35,4 50,7 10,7 86,1 Kvinna 
2 277 Hz 10 0,939 30,5 52,2 9,2 82,8 Kvinna 
3 349 Hz 9 0,906 33,3 60,2 10,0 93,5 Kvinna 
3 220 Hz 13 0,978 30,5 62,6 9,2 93,1 Kvinna 
3 175 Hz 7 0,966 29,9 55,9 9,0 85,8 Kvinna 
3 277 Hz 5 0,894 21,8 72,2 6,6 94,0 Kvinna 
4 175 Hz 11 0,878 67,4 21,2 20,3 88,6 Kvinna 
4 277 Hz 17 0,936 49,5 38,7 14,9 88,2 Kvinna 
4 220 Hz 39 0,855 28,2 56,6 8,5 84,8 Kvinna 
4 349 Hz 10 0,751 23,1 64,1 6,9 87,2 Kvinna 
5 349 Hz 4 0,944 35,0 53,7 10,5 88,6 Kvinna 
5 175 Hz 4 0,991 25,4 51,3 7,6 76,7 Kvinna 
6 220 Hz 20 0,985 36,7 50,9 11,0 87,6 Kvinna 
6 349 Hz 35 0,947 31,3 57,0 9,4 88,2 Kvinna 
6 277 Hz 21 0,935 31,0 60,5 9,3 91,5 Kvinna 
7 277 Hz 8 0,604 26,2 55,4 7,9 81,6 Kvinna 
7 349 Hz 11 0,569 22,7 61,1 6,8 76,9 Kvinna 
7 220 Hz 7 0,705 16,1 63,1 4,9 79,3 Kvinna 
8 110 Hz 22 0,928 29,8 65,2 9,0 95,0 Man 
8 220 Hz 11 0,678 25,3 68,1 7,6 93,4 Man 
8 175 Hz 3 0,983 19,8 74,2 5,9 88,0 Man 
8 139 Hz 2 1,000 8,8 82,2 2,6 88,3 Man 
9 220 Hz 18 0,741 33,6 56,6 10,1 90,2 Man 
9 175 Hz 22 0,868 28,5 61,9 8,6 90,4 Man 
9 139 Hz 24 0,832 26,7 63,6 8,0 90,3 Man 
9 110 Hz 14 0,813 19,1 66,7 5,8 85,9 Man 
10 175 Hz 21 0,947 38,1 58,9 11,5 97,1 Man 
10 220 Hz 21 0,887 30,8 61,3 9,3 92,0 Man 
10 110 Hz 12 0,740 26,4 62,8 7,9 89,2 Man 
10 139 Hz 8 0,318 4,3 85,5 1,3 89,9 Man 
11 139 Hz 9 0,907 34,2 48,6 10,3 82,7 Man 
11 175 Hz 10 0,864 27,4 57,5 8,2 84,9 Man 
11 220 Hz 9 0,823 18,2 66,5 5,5 84,7 Man 
12 220 Hz 45 0,954 36,3 55,7 10,9 92,0 Man 
12 175 Hz 46 0,970 36,0 54,1 10,8 90,1 Man 
12 139 Hz 53 0,954 34,2 55,8 10,3 90,0 Man 
12 110 Hz 53 0,920 24,2 59,6 7,3 83,9 Man 
13 220 Hz 23 0,952 38,4 47,5 11,5 85,9 Man 
13 110 Hz 10 0,889 30,5 52,3 9,2 82,8 Man 
13 139 Hz 15 0,890 29,4 55,4 8,8 84,8 Man 
13 175 Hz 30 0,905 26,6 56,8 8,0 83,4 Man 
14 220 Hz 16 0,941 46,3 43,7 13,9 90,0 Kvinna 
14 277 Hz 11 0,873 45,1 42,6 13,6 87,7 Kvinna 
14 349 Hz 14 0,963 39,3 47,3 11,8 86,6 Kvinna 
14 175 Hz 7 0,479 17,6 66,1 5,3 83,8 Kvinna 
15 220 Hz 9 0,878 51,0 39,2 15,4 90,2 Kvinna 
15 277 Hz 8 0,974 46,0 40,3 13,8 86,3 Kvinna 
15 349 Hz 7 0,971 36,6 50,0 11,0 86,6 Kvinna 
15 175 Hz 7 0,245 7,7 69,5 2,3 77,2 Kvinna 
16 139 Hz 13 0,939 45,4 38,1 13,7 83,5 Man 
16 175 Hz 14 0,964 44,4 39,0 13,4 83,4 Man 
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16 220 Hz 14 0,963 42,6 38,8 12,8 81,4 Man 
16 110 Hz 24 0,952 36,8 46,0 11,1 82,8 Man 
17 220 Hz 2 1,000 22,3 63,4 6,7 79,0 Man 
17 110 Hz 13 0,703 20,8 61,3 6,3 82,1 Man 
18 220 Hz 5 0,721 47,8 49,1 14,4 96,9 Man 
18 175 Hz 5 0,986 28,4 60,5 8,5 88,9 Man 
18 110 Hz 7 0,611 8,2 76,8 2,4 84,9 Man 
19 175 Hz 21 0,674 34,6 53,7 10,4 88,3 Man 
19 139 Hz 30 0,745 29,7 56,6 8,9 86,2 Man 
19 220 Hz 11 0,342 18,7 65,2 5,6 83,9 Man 
19 110 Hz 19 0,174 8,0 68,0 2,4 76,0 Man 
20 175 Hz 10 0,930 31,2 60,1 9,4 91,3 Man 
20 139 Hz 7 0,815 24,0 66,5 7,2 90,5 Man 
20 220 Hz 11 0,939 21,4 69,1 6,4 90,5 Man 
21 110 Hz 9 0,831 35,9 55,0 10,8 90,9 Man 
21 220 Hz 6 0,911 35,4 60,2 10,7 95,6 Man 
21 139 Hz 6 0,368 18,4 73,3 5,5 91,7 Man 
21 175 Hz 7 0,204 6,3 86,4 1,9 92,8 Man 
22 220 Hz 10 0,947 47,7 35,7 14,4 83,4 Kvinna 
22 349 Hz 4 0,608 27,9 51,3 8,4 79,2 Kvinna 
22 277 Hz 4 0,594 17,1 62,9 5,1 80,0 Kvinna 
22 175 Hz 7 0,115 4,9 67,7 1,5 72,6 Kvinna 
23 175 Hz 7 0,855 72,3 29,7 21,8 102,1 Kvinna 
23 277 Hz 7 0,761 47,6 41,0 14,3 88,7 Kvinna 
23 220 Hz 7 0,802 29,3 56,0 8,8 85,2 Kvinna 
23 349 Hz 7 0,635 20,2 62,8 6,1 83,0 Kvinna 
24 349 Hz 18 0,971 49,4 42,3 14,9 91,7 Kvinna 
24 277 Hz 18 0,974 47,3 44,7 14,2 92,0 Kvinna 
24 220 Hz 7 0,992 45,7 46,4 13,8 92,1 Kvinna 
24 175 Hz 7 0,973 16,8 70,6 5,0 87,4 Kvinna 
25 349 Hz 10 0,938 39,3 48,2 11,8 87,5 Kvinna 
25 220 Hz 8 0,960 31,6 52,3 9,5 83,8 Kvinna 
25 277 Hz 8 0,602 16,8 64,7 5,1 81,5 Kvinna 
26 220 Hz 31 0,968 49,3 37,4 14,8 86,7 Man 
26 139 Hz 27 0,917 39,8 47,7 12,0 87,5 Man 
26 175 Hz 25 0,864 35,4 53,9 10,7 89,3 Man 
26 110 Hz 22 0,843 34,4 51,6 10,3 85,9 Man 
27 220 Hz 9 0,931 55,0 35,2 16,6 90,2 Kvinna 
27 349 Hz 5 0,923 39,1 48,7 11,8 87,8 Kvinna 
27 277 Hz 8 0,948 36,1 49,8 10,9 85,9 Kvinna 
27 175 Hz 6 0,835 20,9 61,5 6,3 82,4 Kvinna 
28 277 Hz 6 0,886 54,3 28,8 16,4 83,1 Kvinna 
28 220 Hz 11 0,949 54,1 37,1 16,3 91,2 Kvinna 
28 175 Hz 5 0,982 51,8 38,4 15,6 90,2 Kvinna 
28 349 Hz 5 0,978 51,7 32,7 15,6 84,4 Kvinna 
29 220 Hz 16 0,969 46,7 42,3 14,1 89,1 Kvinna 
29 349 Hz 14 0,927 42,1 41,6 12,7 83,7 Kvinna 
29 175 Hz 15 0,952 37,3 48,3 11,2 85,5 Kvinna 
29 277 Hz 14 0,951 36,9 46,0 11,1 82,9 Kvinna 
30 220 Hz 4 0,965 42,3 49,3 12,7 91,6 Man 
30 139 Hz 5 0,800 38,3 51,9 11,5 90,2 Man 
30 110 Hz 9 0,716 38,2 52,2 11,5 90,4 Man 
31 139 Hz 8 0,967 52,2 33,7 15,7 85,8 Man 
31 220 Hz 12 0,981 46,3 43,4 13,9 89,7 Man 
31 175 Hz 15 0,925 42,3 44,5 12,7 86,8 Man 
31 110 Hz 16 0,906 38,9 49,2 11,7 88,1 Man 

Gråmarkerade värden indikerar mindre än 5 uppmätta stavelser respektive r<0,5. Dessa serier exkluderades från ANOVA-
uträkningen (Tabell 3-5).   
a Mikrofonavstånd 12 cm 
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Bilaga B. Spridningsdiagram för samband mellan logaritmen av 
subglottalt tryck och ljudtrycksnivå för respektive tonhöjd 

 



 

37 

 



 

38 

 

 



 

39 

 
Figur 11. Samband mellan logaritmen av subglottalt tryck och ljudtrycksnivå för olika tonhöjder. Varje punkt motsvarar 
en [pæ]-stavelse. SPL mätt på 12 cm mikrofonavstånd. 

 



 

40 

Bilaga C. Regressionslinjer för samtliga försöksdeltagare 
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Figur 15. Grafer över samband mellan Ps och SPL för samtliga 
tonhöjder i studien. Varje regressionslinje representerar en 
försöksdeltagare. SPL mätt med 12 cm mikrofonavstånd. 
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Bilaga D. Information till deltagare 
 
 
Deltagande i forskning om samband mellan lufttryck och ljudnivå hos rösten 
 
När vi pratar producerar vi ett visst tryck från lungorna. Inom röstvård läggs mycket tid på kontroll 
av andning, men den mäts inte med objektiva mått, utan endast med logopedens och patientens 
observationer. Att mäta trycket från lungorna skulle kunna vara värdefullt i logopedisk 
röstbehandling men det förutsätter att det finns normalvärden att jämföra med. Information om hur 
trycket från lungorna i tal normalt varierar mellan individer är inte studerat systematiskt tidigare.  
 
Jag kommer under detta år att genomföra en studie där jag mäter och normerar trycket från 
lungorna, som examensarbete på logopedutbildningen vid Enheten för logopedi, Uppsala 
universitet. Handledare för projektet är Johan Sundberg, professor i musikakustik vid KTH. För att 
kunna skapa data att jämföra med och kunna få en generell bild över normal variation av trycket 
från lungorna kommer det att behövas 15 kvinnor och 15 män som deltagare i studien. Därför har 
du nu fått detta mail. 
 
Vad innebär deltagande? 
Deltagandet innebär att du säger "pä" som i "päron" med konstant tonhöjd upprepade gånger från 
stark till svag ljudvolym. En liten slang i mungipan registrerar trycket i munnen, som motsvarar 
trycket från lungorna. En mikrofon som sitter på en hjälm på 10 cm avstånd tar upp information om 
ljudstyrka och tonhöjd. Förfarandet gör inte ont och är inte obehagligt. Deltagandet är helt frivilligt 
och deltagare kan avbryta medverkan när som helst utan att skäl behöver anges.  
 
Mätningen tar ca 15 minuter. Jag kommer att försöka hitta tider som passar dig, med hänsyn till 
arbete eller studier. Studien sker på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hjälp med transport 
och/eller reseersättning kan ordnas. I de fall då gruppresor ordnas kan du behöva vänta ett tag.  
 
I samband med mätningen har du möjlighet att ställa frågor, före du bestämmer om du vill 
medverka eller inte. Jag svarar också på frågor via mail och telefon fortlöpande. 
 
Deltagare 
Personer mellan 20-50 år sökes till studien. 
 
Personuppgifter 
Alla namn kommer avidentifieras i analys och försöksdeltagarnas namn kommer inte nämnas i 
uppsatsen. Data hanteras konfidentiellt. Data kan komma att granskas av andra personer än 
studenten och handledaren ifråga. Data kan komma att användas i andra examensarbeten och 
vetenskapliga publikationer. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Staffan Björklund, logopedstudent  
Tel: 073-677 50 40. Mail: stbj1883@student.uu.se  
Enheten för logopedi, Uppsala universitet 
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Bilaga E. Formulär för skriftligt samtycke 

 
 
 
 

 

Deltagande i röststudie 
 
 
 
 
Samtycke till deltagande i examensuppsats i logoped i om normativa 

data för samband mellan subglottalt tryck och produ cerad 
ljudtrycksnivå 

 
Jag har tagit del av informationen i informationsbrevet. Jag är medveten om att mitt 
deltagande i studien är helt frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande 
utan att ange skäl.  
 
Jag tillåter att data från denna studie kan komma att granskas av andra personer än 
studenten och handledaren och användas i examensarbeten och röststudier, om detta skulle 
bli aktuellt. 
 
 
Datum: ................................................ 
 
 
Underskrift: ................................................................... 
 
Namnförtydligande: ....................................................... 
 
Födelsedatum: ................................................................ 
 


