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Sammanfattning 

Bakgrund 

Läraryrket är röstkrävande och lärare har en högre förekomst av röstbesvär jämfört med 

andra yrkesgrupper. Röstbesvär har även visats vanliga hos lärarstudenter. På Umeå 

universitet erbjuds en preventiv behandling för lärarstudenter som är viktig för att förbättra 

rösthälsan i läraryrket. 

Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka förekomst av upplevda röstbesvär hos lärarstudenter 

vid Umeå universitet. Vi vill bidra med information om faktorer som kan påverka 

studenternas upplevda röstbesvär samt utveckla den preventiva behandlingsinsats som finns 

i dagsläget. 

Metod 

Autentisk data från lärarstudenter vid Umeå universitet har samlats in under 20 år i 

samband med ett förebyggande röstmoment i lärarutbildningen. Genom en databasforskning 

och en enkätundersökning för röstlogopeder i Västerbotten har upplevda röstbesvär och 

faktorer som kan påverka dessa undersökts. 

Resultat 

Aktuell studie har visat att av alla deltagande lärarstudenter under en 10-årsperiod var det 

18,4% som upplevde röstbesvär. Det vanligaste symtomet bland studenterna var ansträngd 

eller trött röst. När inverkan på studenternas upplevda röstbesvär undersöktes i samband 

med verksamhetsförlagd utbildning syntes en signifikant ökning av upplevda röstbesvär hos 

hela gruppen. Röstlogopederna ansåg att röstbelastning var en betydande faktor gällande 

individers medvetna röstbesvär. Röstkrävande fritidsaktiviteter var även den enda 

protokollfaktor som var procentuellt högre hos studenter med upplevda röstbesvär. 

Slutsats 

Resultatet av denna studie har visat att verksamhetsförlagd utbildning har en inverkan på 

upplevda röstbesvär och styrker även tidigare teorier om detta. Aktuell studie vill därmed 

belysa vikten av den preventiva behandlingens placering då den med fördel bör ske i 

samband med att studenterna ökar sin röstbelastning under VFU-perioderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Etiskt tillkännagivande 

Detta projekt har utfärdats i enlighet med riktlinjer för etikprövning av studentarbeten vid 

Umeå universitets medicinska fakultet (2007-05-14). 
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Slutligen vill vi tacka våra fantastiska handledare Elisabeth Nilsson och Kirk Sullivan för 

stort engagemang, ovärderlig hjälp (inte minst med statistiska analyser) och motiverande 

stöd under arbetets gång.  
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Inledning 

Rösten är av betydande vikt vid arbete som lärare och under en arbetsdag utsätts lärarröster 

för höga krav både gällande kvalité och belastning (Vilkman, 2000). De höga röstkraven har 

gjort att lärare har en högre förekomst av röstbesvär jämfört med andra yrkesgrupper (Roy, 

Merrill, Thibeault, Parsa, Gray, & Smith, 2004). Röstbesvär har även visats vanliga redan hos 

lärarstudenter vilket konstaterats i ett flertal studier (Simberg, Laine, Sala, & Rönnemaa, 

2000; Ohlsson, Andersson, Södersten, Simberg, & Barregård, 2012). Hos lärare som 

upplever röstbesvär redan under studietiden ökar också risken för ytterligare röstbesvär 

senare i yrkeslivet (Kooijman, de Jong, Thomas, Huinck, Donders, Graamans & Schutte, 

2006). Det är därmed av värde att behandla detta innan lärarstudenterna kommer ut i 

arbetslivet (Simberg et al., 2000; Ohlsson et al., 2012). Lärarhögskolan vid Umeå universitet 

erbjuder alla lärarstudenter ett röstmoment som innefattar en preventiv utbildning och en 

individuell behandling. Den preventiva interventionen är viktig för att kunna förbättra 

rösthälsan inom läraryrket. I denna studie undersöks upplevda röstbesvär hos lärarstudenter 

vid Umeå universitet och faktorer som kan påverka upplevda röstbesvär. Detta sker genom 

en databasforskning av insamlat material från röstmomentet och genom en 

enkätundersökning för röstlogopeder i Västerbotten. Denna studie visat att det finns ett 

behov av preventiv behandling för lärarstudenter och att VFU har en betydande roll när det 

handlar om att höja lärarstudenternas medvetenhet om sin röst. 

Bakgrund 

En tredjedel av arbetskraften i moderna samhällen har ett röstkrävande yrke där rösten har 

en central roll arbetet (Vilkman, 2000). Till röstkrävande yrken räknas bland annat lärare, 

socialarbetare, jurister och präster (Fritzell, 1996). Även professionella sångare och 

skådespelare räknas till yrken där det ställs höga krav på rösten (Vilkman, 2000). Personer 

som har ett röstkrävande yrke är beroende av att deras röst fungerar som den ska och om en 

person drabbas av röstbesvär eller en röststörning kan det göra att man inte kan utföra sitt 

arbete fullt ut. Sjukskrivningar och behandlingar av röstbesvär kostar samhället mycket 

pengar varje år och i USA har summan för endast lärare uppskattats till ungefär 2,5 miljarder 

dollar årligen (Verdolini & Ramig, 2001). Om rösthälsan skulle komma att förbättras hos 

individer med röstkrävande yrken så som lärare skulle det på lång sikt leda till vinster ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv (Förberg, 2007). När ett röstkrävande yrke ökar en individs 

röstbelastning ökar också risken för att röststörningar uppstår (Sala, Sihvo & Laine, 2005).  

Röstbesvär och röststörningar 

Hög belastning av rösten under en längre tid kan leda till röstbesvär (Arbetsmiljöverket, 

2011). Ett exempel på röstbesvär kan vara att man har svårt att göra sig hörd i en bullrig miljö 

och måste upprepa sig ofta, att man forcerar rösten, att man måste ta pauser för att orka tala, 

eller att man helt undviker att tala (Jones, Sigmon, Hock, Nelson, Sullivan & Ogren, 2002). 

Röstsymtom är något som kan leda till eller ingå i röstbesvär och kan vara exempelvis heshet, 

ansträngdhet eller begränsat röstomfång (Roy, Merrill, Thibeault, Parsa et al., 2004). 

Röstsymtom har senare definierats av Colton, Casper & Leonard (2011) där det i huvudsak 

talas om nio fundamentala röstsymtom: heshet, rösttrötthet, läckande röst, minskat omfång, 

afoni, registerbrott, spänd/ansträngd röst, rösttremor samt smärta eller fysiska 
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förnimmelser. I tabell 1 visas kännetecken för de olika röstsymtomen enligt Colton et al. 

(2011). 

Långvariga eller frekvent förekommande röstsymtom kan slutligen leda till 

röststörningar (Arbetsmiljöverket, 2011.; Sala, Sihvo & Laine, 2005). En röststörning kan 

förklaras som de tillfällen när rösten inte fungerar, låter eller uppför sig som den brukar och 

när det i sin tur hämmar eller försämrar en individs kommunikativa förmåga (Roy, Merrill, 

Thibeault, Parsa, et al., 2004). 

Röststörningar kan ha ett flertal olika orsaker som exempelvis, progressiva sjukdomar, 

trauma mot huvud-, hals- eller bröstområdet, medfödda missbildningar, psykogena orsaker 

eller ett ogynnsamt röstanvändande (Mattiske, Oates & Greenwood, 1998). Förutom de 

ovannämnda som sjukdomar och ett ogynnsamt röstanvändande kan även levnadssätt som 

exempelvis tobaksanvändning, sömnvanor och personlighet påverka uppkomst av 

röststörningar (Sala et al., 2005). Vidare menar Sala et al. (2005) även att röstkrävande 

fritidsaktiviteter som exempelvis körsång eller arbete som träningsinstruktör kan påverka 

röstbelastningen vilken i sin tur kan leda till att en röststörning uppstår. Resultat från 

tvillingstudier visar att både omgivningsfaktorer och genetiska faktorer har en central roll i 

orsakandet av röstbesvär samt att miljöfaktorer påverkar, särskilt mycket om man har ett 

röstkrävande yrke (Simberg, Santtila, Soveri, Varjonen, Sala & Sandnabba, 2009). I en senare 

studie har det även visats att det finns ett tydligt samband mellan antal individuella 

riskfaktorer hos en individ och förekomst av röstbesvär (Ohlsson et al., 2012). 

 

 

Tabell 1. Kännetecken av olika röstsymtom enligt Colton, Casper & Leonard (2011). 

Röstsymtom  Kännetecken  
Heshet  Operiodisk vibration av stämbanden samt att rösten 

låter raspig eller grov.  
 

Rösttrötthet  Rösten blir utmattad efter en längre tids tal, då krävs en 
större ansträngning att tala.  

 
Läckande röst  Luften tar slut innan frasen är klar eftersom att det 

läcker ut luft vid röstproduktion när stämbanden inte 
sluter tätt.   
 

Minskat omfång  Man kan inte längre producera toner i ens yttre 
omfång som tidigare fungerat väl.  

 
Afoni  Rösten försvinner eller man får tonlösa inslag i talet.  

 
Registerbrott  Rösten spricker, det vill säga gör okontrollerade hopp i 

tonläge som både kan vara upp eller ner.   

 
Spänd/ansträngd röst  Det är svårt att bilda röst i början av ett yttrande och 

det kan vara svårt att behålla rösten under hela frasen.  

 
Rösttremor  Rösten är skakig och det är svårt att hålla en stadig ton.  

 
Smärta eller fysiska förnimmelser  Kan vara klumpkänsla i halsen, allmänt obehag, hosta, 

torrhet i mun och svalg samt spänningar i nacke, axlar 
och strupe.  
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Röstbesvär inom läraryrket 

Lärare är en yrkesgrupp med signifikant högre förekomst av röstbesvär jämfört med andra 

yrkesgrupper (Roy, Merrill, Thibeault, Parsa, et al., 2004). En sammanställning av material 

från åtta foniatriska kliniker vid universitets- och regionsjukhus i Sverige har visat att den 

vanligaste diagnosen som flest patienter angivits var rösttrötthet (33%). Av alla patienter som 

diagnostiserats med rösttrötthet utgjorde lärare den största gruppen (27%) (Fritzell, 1996). 

Vidare var lärare även den yrkesgrupp som oftast sökte hjälp för sina besvär (16%). När 

andelen hjälpsökande lärare överskred den procentuella andelen yrkesverksamma lärare 

under studietillfället (6%) drogs slutsatsen att lärare var överrepresenterade på foniatriska 

kliniker (Fritzell, 1996). Prevalensen av röstbesvär har undersökts hos lärare i Sverige där 

resultatet visat att 13% upplevde röstbesvär ibland, ofta eller dagligen (Lyberg Åhlander, 

Rydell & Löfqvist, 2011). Fler studier har visat att en stor del av alla individer inom läraryrket 

någon gång kommer att uppleva röstbesvär under en begränsad period i sitt liv och att lärare 

upplever mer röstbesvär än den allmänna befolkningen (Roy, Merrill, Thibeault, Parsa, et al., 

2004). Resultat från amerikanska prevalensstudier av röstbesvär hos lärare och den 

allmänna befolkningen har visat att 11–14,6% av arbetande lärare uppgav nuvarande 

röstbesvär jämfört med endast 5,6–6,2% hos den allmänna befolkningen; och att lärare 

under en livstid upplever mer röstbesvär än den allmänna befolkningen 57,7–67% vs. 28,8-

33% (Roy, Merrill, Thibeault, Parsa, et al., 2004; Smith, Gray, Dove, Kirchner, & Heras, 

1997).  

En studie av Roy, Merrill, Thibeault, Gray & Smith (2004) har visat att lärares 

röstbesvär många gånger är så stora att både fritidsaktiviteter och arbetet påverkas. Det 

framkommer även att 18,3% av lärarna missat minst en dags arbete under ett år på grund av 

sina röstbesvär till skillnad från andra yrkesgrupper där det endast var 7,2%. Vidare 

framkommer i studien av Roy et al. att många lärares fritidsaktiviteter också påverkas då 

43% av lärarna uppgav att de under minst en dag det senaste året tvingats ställa in 

fritidsaktiviteter på grund av röstbesvär. Det finns även en studie gjord på lärare i Sverige där 

resultatet visat att de lärare som upplever röstbesvär har fler perioder av sjukskrivningar än 

lärare som inte upplever röstbesvär, 35% jämfört med 9% (Lyberg Åhlander et. al., 2011).   

Det har också visats att förekomsten av röstbesvär hos lärare tenderar öka med 

stigande ålder upp till 59år och att prevalensen av röstbesvär är högre hos kvinnliga lärare 

(Roy, Merrill, Thibeault, Parsa, et al., 2004). Röstbesvär tycks även öka vid longitudinella 

studier. Simberg et al. (2005) har jämfört självrapporterade röstsymtom från lärare år 1988 

och år 2001 där man upptäckt att röstbesvär tycks bli vanligare över en 12-årsperiod. År 1988 

rapporterade 12% av lärarna att de upplevde röstsymtom minst en gång i veckan jämfört med 

2001 då det rapporterades av 29% av lärarna. Några orsaker till ökningen av röstbesvär som 

diskuteras i studien är att ljudnivån i klassrummen höjts och att klassgrupperna blivit större 

(Simberg, Sala, Vehmas, & Laine, 2005).  

Röstkrävande yrken kan enligt Vilkman (2004) delas in olika kategorier beroende på 

om kraven på rösten gäller kvalité eller belastning. I dessa kategorier kan man se att lärare 

och förskolelärare kategoriseras som ett yrke med relativt låga krav på kvalité men med höga 

krav gällande röstbelastning (Vilkman, 2004). Samtidigt har det visats att lärarnas 

röstkvalité har betydelse för elevernas inlärning och att en lärares röst med fördel bör vara 

bekväm att lyssna till (Ohlsson, Andersson, Södersten, Simberg, Claesson & Barregård, 

2016). Det finns många anledningar till varför lärare är särskilt drabbade av röstbesvär. 

Förutom att lärare har en hög röstbelastning och talar långa stunder utan röstvila kan 

exempelvis hög ljudvolym, luftkvalité och akustik också bidra till röstbesvär (Ohlsson et al., 

2016; Vilkman, 2004).  

Forskning har visat att röstbesvär hos lärare varierar beroende på vilket ämne läraren 

undervisar i. Är man lärare i ämnen som idrott och hälsa, kemi eller musik har man sett att 

röstbesvär förekommer oftare än hos andra ämneslärare (Jónsdottir, Boyle, Martin, & 
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Sigurdardottir, 2002.; Thibeault, Merrill, Roy, Gray, & Smith, 2004). En annan studie menar 

att lärare mot yngre åldrar har mer frekventa röstbesvär än lärare mot elever i äldre åldrar 

(Munier & Kinsella, 2008). Däremot finns också studier som inte talar för att förskollärare 

har större risk att utveckla röstbesvär än andra lärare (Preciado-López, Pérez-Fernández, 

Calzada-Uriondo & Preciado-Ruiz, 2006; Thibeault et al., 2004). Thibeault et al. (2004) 

menar att tidigare studier som kommit fram till att förskollärare är mer drabbade av 

röstbesvär än andra lärare inte har räknat med kön som en parameter. När kvinnor har en 

högre risk för röstbesvär och samtidigt är överrepresenterade inom förskolläraryrket menar 

Thibeault et al. att resultatet kan ha påverkats.  

Röstbesvär hos lärarstudenter 

Röstbesvär är även vanligt förekommande hos framtida lärare. I en studie av Simberg et al. 

(2000) redovisas resultat från en omfattande studie gjord på 226 lärarstudenter studerande 

vid Åbo universitet i Finland år 1997. Resultaten visade att 20% av alla lärarstudenter upplevt 

minst 2 röstsymtom inom loppet av en vecka någon gång under det senaste året. Vidare 

visade det även att 20% av lärarstudenterna kommer behöva behandlas för sina röstbesvär 

under studietiden (Simberg, Laine, Sala, & Rönnemaa, 2000). En annan studie som 

undersökt röstbesvär hos lärare har visat att röstbesvär förekommit hos 18,2% av dem redan 

under studietiden (Preciado-López et al., 2006). När lärarstudenter undersökts under sin 

första studietermin har det visats förekomma röstbesvär hos 17% av studenterna (Ohlsson et 

al., 2012). De lärarstudenter som redan under utbildningen uttrycker besvär med rösten 

löper betydligt högre risk för ytterligare röstbesvär senare i sin karriär (Kooijman et al., 

2006). I en studie där man jämfört lärarstudenter med en kontrollgrupp av andra studenter 

har man kommit fram till att en anledning till varför lärarstudenter har högre förekomst av 

röstbesvär jämfört med andra studenter (21% jämfört med 17%) kan vara att det ställs höga 

krav på lärarstudenternas röster under deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som 

finns i programmet (Simberg, Sala, & Rönnemaa, 2004). Av lärarstudenter som tidigare inte 

upplevt några röstsymtom var det 37% som upplevde röstsymtom under sin VFU-period 

(Ohlsson et al., 2016). Lärarstudenternas upplevda röstbesvär har i studien av Simberg et al. 

(2004) även visats vara som högst under det andra och tredje året i utbildningen. Detta 

förklarar Simberg et al. genom att studenterna då har haft VFU-perioder i utbildningen och 

därmed blivit mer medvetna om sin röst och dess begränsningar. Även en annan studie 

förklarar lärarstudenternas höga förekomst av röstbesvär genom den ökade belastning som 

deras röster får under VFU-perioder i utbildningen (Thomas, Kooijman, Donders, Cremers, 

& de Jong, 2007). En annan anledning till lärarstudenternas höga förekomst av upplevda 

röstbesvär som diskuteras är att lärarstudenter ofta är tränare eller ledare för olika 

barngrupper på sin fritid vilket gör att rösten belastas ytterligare (Simberg et al., 2004).  

I en tidigare studie av Simberg et al. (2001) där en röstscreeningsmetod för 

lärarstudenter utvecklats har röstsymtom kategoriserats i åtta olika kategorier. Dessa 

kategorier är Morgonheshet; Harklingar eller hosta; Heshet eller rösten sjunker; Ansträngd 

eller trött röst; Registerbrott; Smärta eller klumpkänsla i halsen; Svårt att göra sig hörd och 

Afoni (Simberg, Sala, Laine, & Rönnemaa, 2001). Röstscreeningmetoden av Simberg et al. 

(2001) utvecklades för att lättare fånga upp de individer som har en avvikande röst och 

behöver en klinisk undersökning. Efter det att metoden utformats har den använts i ett flertal 

studier som undersökt prevalensen för röstbesvär hos lärarstudenter (Ohlsson et al., 2016, 

2012; Simberg et al., 2004). Resultat från tidigare studier har visat att de vanligaste 

röstbesvär som lärarstudenter uppger är harklingar, rösttrötthet, halsont, klumpkänsla och 

heshet (Ohlsson et al., 2016, 2012; Simberg, Laine, Sala, & Rönnemaa, 2000; Simberg et al., 

2004). Detta är symtom som även anses karaktäristiska för patienter med röststörningar 

(Ohlsson et al., 2012). 
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Könsskillnader 

Kvinnor är överrepresenterade när det gäller röstbesvär i den generella populationen och 

även hos lärarstudenter är fler kvinnor drabbade (Fritzell, 1996; Ohlsson et al., 2012). Att 

kvinnor är överrepresenterade när det gäller röstbesvär kan till viss del förklaras genom att 

kvinnor, i högre utsträckning än män, har ett röstkrävande yrke enligt statistiska 

centralbyråns senaste statistik (2015). En annan anledning till att kvinnor upplever mer 

röstbesvär än män kan vara de strukturella och anatomiska skillnader som finns gällande 

män och kvinnors stämband. Kvinnor har kortare stämband och producerar röst i en högre 

frekvens än män vilket innebär att antalet stämbandssvängningar är fler hos kvinnor 

(Hammond, Zhou, Hammond, Pawlak, & Gray, 1995; Roy, Merrill, Thibeault, Parsa, et al., 

2004). Kvinnor har även mindre mängd skyddande hyaluron i de ytliga lagren av lamina 

propria vilket gör att stämbanden har mindre kapacitet att utstå det trauma som 

vibrationerna orsaker under röstbildning (Ward, Thibeault, & Gray, 2002). Att kvinnor har 

mindre hyaluron gör också att reparationen av skadad vävnad i stämbanden fungerar sämre 

hos kvinnor än hos män (Ward et al., 2002). 

Förebyggande intervention för röstkrävande yrken 

Röststörningar i röstkrävande yrken är ofta orsakade av ett dåligt röstbeteende (Sala et al., 

2005). Det krävs både motivation och tid att förändra ett ogynnsamt röstanvändande,  

eftersom det handlar om att upphäva redan invanda talmönster och röstvanor 

(Arbetsmiljöverket, 2011; Lindhe & Hartelius, 2009).  

I en studie jämförs två grupper kvinnliga lärare där den ena gruppen får undervisning i 

röstergonomi och den andra gruppen får både undervisning i röstergonomi och 

röstbehandling i grupp (Ilomäki, Laukkanen, Leppänen, & Vilkman, 2008). Med 

röstergonomi menas de möjliga åtgärder som man kan sätta in och som ger goda 

förutsättningar för ett gynnsamt röstanvändande både på individ- och omgivningsnivå (Sala 

et al., 2005). Resultatet från studien av Ilomäki et al., (2008) visade att båda grupperna 

kvinnliga lärare ökade sin medvetenhet och sina kunskaper kring röstanvändning men att 

röstkvaliteten förbättrades betydligt mer för den grupp som fått både undervisning i 

röstergonomi och röstbehandling. Efter interventionerna hade de två grupperna olika tankar 

kring fortsatta förebyggande insatser och åtgärder. De lärare som fått både en föreläsning om 

röstergonomi och röstbehandling tyckte att de insatserna skulle vara i form av behandling 

och träning medan de lärare som endast fått en föreläsning om röstergonomi tyckte att 

insatserna skulle handla om att anpassa förhållandena i arbetsmiljön, exempelvis sänka 

bullernivån, ha goda akustiska förutsättningar och förbättra luftkvalitén (Ilomäki et al., 

2008).  

Det har visats att direkt träning i grupp ger ett bättre resultat än endast rösthygieniska 

råd och det finns flera studier som styrker att det bästa resultatet uppnås om man får både 

röstbehandling och utbildning i röstergonomi kombinerat (Gillivan-Murphy, Drinnan, 

O’dwyer, Ridha, & Carding, 2006; Ohlsson et al., 2016). I en sammanställning av 6 studier 

baserat på patienters självskattade effekter har man däremot inte kunnat visa att direkt 

röstträning, indirekt röstträning eller dessa två kombinerade ger någon positiv effekt på 

röstkvalité (Ruotsalainen, Sellman, Lehto, Isotalo, & Verbeek, 2007). Ruotsalainen et al. 

(2007) menar dock att bara för att effekten inte kan styrkas kan man inte med säkerhet veta 

att sådan behandling är ineffektiv. Att deltagare skattar en högre besvärsfrekvens efter 

behandling kan också bero på att deltagarna blivit mer medvetna om röstbesvär och 

röstsymtom. För att bevisa att röstträning är en effektiv metod i förebyggandet av framtida 

röstbesvär behövs större och metodologiskt bättre studier med långtidsuppföljningar efter 

minst ett år (Ruotsalainen et al., 2007). I en nyligt gjord långtidsstudie av Ohlsson et al. 

(2016) har man undersökt effekten av röstutbildning hos lärarstudenter i södra Sverige där 
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flera resultat indikerade att det finns en positiv långtidseffekt. Målet med röstutbildningen 

var att öka medvetenheten om röstergonomi hos studenterna och att ge dem verktyg för att 

kunna förbättra och upprätthålla sin röstteknik i arbetslivet. Studenterna i 

interventionsgruppen hade under sina VFU-perioder möjlighet till feedback från sin 

röstutbildningslärare och resultatet visade att de studenter som hade fått feedback under sin 

VFU hade signifikant mindre frekventa röstsymtom i uppföljningsundersökningen än 

studenterna i kontrollgruppen som inte fick någon feedback under sina VFU-perioder 

(Ohlsson et al., 2016).    

Lärare är ett röstkrävande yrke där många lider av röstbesvär (Fritzell, 1996; Ohlsson 

et al., 2012; Roy, Merrill, Thibeault, Parsa, et al., 2004; Simberg et al., 2004). När röstbesvär 

förekommer frekvent redan hos lärarstudenter tyder det på att förebyggande utbildning i 

röstergonomi och röstbehandling är viktigt att införa i lärarstudenternas utbildningsplan 

(Kooijman et al., 2006; Ohlsson et al., 2012; Simberg et al., 2000). Vidare föreslår även 

Simberg et al., (2000) att lärarstudenter bör genomgå en röstscreening innan de påbörjar sin 

utbildning. 

Förebyggande intervention vid Umeå universitet 

När det gäller preventiv behandling av lärarstudenter ligger Lärarhögskolan vid Umeå 

universitet i framkant i landet då de erbjuder studenterna både en preventiv utbildning och 

en individuell behandling. Alla lärarstudenter vid Umeå universitet får under sin utbildning 

möjlighet att delta i ett frivilligt röstmoment som inkluderar en röstföreläsning och en röst- 

och tallaboration. Detta röstmoment för lärarstudenter har pågått sedan 1997 och protokoll 

från röst- och tallaborationerna finns sparat i en databas vid Umeå universitet. Materialet i 

databasen har ännu inte analyserats, sammanställts eller använts i forskningssammanhang. 

Det finns ett behov av att utveckla och utvärdera denna preventiva behandling och detta är 

varför den aktuella studien är viktig att genomföra. 

Röstmomentet 

Den preventiva behandlingen för lärarstudenter vid Umeå universitet innefattar både en 

röstföreläsning och en röstlaboration där studenterna får träffa en legitimerad logoped som 

utvärderar deras röst och ger dem individuella skötselråd för rösten. Tidpunkten för 

lärarstudenternas preventiva röstmoment har flyttats ett flertal gånger under den 20-åriga 

period som det pågått. Under åren 2000–2002 fanns ingen fast tidpunkt för röstmomentet 

och under 2003–2004 gjordes en förändring i utbildningen och man började hålla 

röstkursen samt träffa studenter för röstlaboration under de första veckorna på 

lärarprogrammet. Detta pågick fram till år 2012 då det gjordes ännu en förändring och 

röstmomentet lades in i samband med studenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i 

termin 3–5 på programmet där momentet är placerat än idag (personlig kommunikation 

Inger Hällgren 2017-02-23). Röstföreläsningen behandlar rösten som verktyg, röstfunktion, 

röstbesvär och rösthygien men det ingår även praktiska moment där studenterna får försöka 

hitta sin magandning och sitt magstöd samt producera röst under dessa förhållanden. Under 

föreläsningen behandlas även delar som berör stamning och läpp-käk-gomspalt. 

Föreläsningen brukar i regel bestå av två halvdagar och är totalt 6 timmar lång. 

Föreläsningen har haft samma informativa grund och upplägg sedan år 2000 men viss 

individuell variation beroende på föreläsare kan ha förekommit. Sedan ht-2015 har man lagt 

in en 90 minuters introduktionsföreläsning om röst- och talmomentet redan i termin 1. Den 

inledande föreläsningen innefattar övergripande alla de områden som man senare tar upp 

under den andra föreläsningen. Däremot finns inga praktiska moment med, inte heller 

information om stamning eller läpp-käk-gomspalt (personlig kommunikation Åsa Otterbjörk 

2017-03-14). 
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Efter röstföreläsningen får studenterna själva boka in en tid för röst- och tallaboration 

tillsammans med en legitimerad logoped. Under årens lopp har totalt 6 olika logopeder vid 

Umeå universitet arbetat med röstmomentet och utfört röst-och tallaborationer med 

studenterna. Under röst- och tallaborationen fyller logopeden i ett röst- och 

tallaborationsprotokoll som innehåller en anamnestisk del med information om namn, ålder, 

studieinriktning, tidigare logopedkontakt, rökvanor, röstkrävande fritidsaktiviteter och 

medvetna röst- och talbesvär. Efter detta följer en perceptuell bedömning där material för 

bedömning av uttal av vissa ljud, eventuell nasalering och olika parametrar i röstkvalité finns 

med i protokollet. Slutligen får studenterna muntliga rekommendationer angående vad 

studenterna bör tänka på gällande rösten och röstteknik och logopeden antecknar givna 

rekommendationer i protokollet (se Bilaga 1). För att tidseffektivisera bytet mellan studenter 

i röst- och tallaborationerna träffar logopeden studenterna i par men det finns även möjlighet 

till att träffa logoped enskilt om så önskas. Oavsett om studenterna träffar logopeden i par 

eller inte genomförs en individuell bedömning av deras enskilda röster och även 

rekommendationerna är individuella. Röstlaborationerna tar ca 45minuter att genomföra om 

det är två studenter samtidigt inne hos logopeden. Vid behov av fortsatt intervention får 

studenten möjlighet till behandling hos en legitimerad logoped anställd vid Umeå universitet.  

Studiens syfte 

Syftet med denna studie har varit att bidra med information kring lärarstudenternas 
upplevda röstbesvär och faktorer som kan påverka dessa. Denna information är relevant för 
att kunna utveckla och förbättra upplägget av den förebyggande röstbehandling som 
lärarstudenterna i Umeå får i dagsläget. Detta genom att undersöka de upplevda röstbesvär 
som lärarstudenter i Umeå uttrycker genom att göra en kartläggning av en 10-årsperiod 
baserat på frågor i röst- och tallaborationsprotokollen samt att undersöka vad legitimerade 
röstlogopeder i Västerbotten tycker är bidragande faktorer till att en individ upplever 
röstbesvär. Logopedernas åsikter är av vikt när det kommer till att utveckla och förbättra den 
preventiva behandling som lärarstudenterna vid Umeå universitet erbjuds.  

Frågeställningar 

1. Hur ser prevalensen av upplevda röstbesvär och förekomst av olika röstsymtom ut på 

gruppnivå hos lärarstudenter vid Umeå universitet under tidsperioden 2002–2011 

och stämmer det överens med upplevda röstbesvär hos lärarstudenter i tidigare 

forskning? 

 

2. Hur ser variationen av upplevda röstbesvär ut mellan manliga och kvinnliga 

lärarstudenter vid Umeå universitet samt finns det någon eventuell variation av 

lärarstudenternas upplevda röstbesvär beroende på vald undervisningsgrupp 

(Tidigare- eller Senare år)? 

 

3. Hur påverkar VFU lärarstudenternas upplevda röstbesvär? 

 

4. Vilka faktorer anser röstlogopeder i Västerbotten påverkar en individs upplevda 

röstbesvär och överensstämmer det med vad som visas i kartläggningen av 

lärarstudenters protokollfaktorer under 10-årsperioden?  
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Metod 

Deltagare   

Databas 

Autentisk data från 2137 lärarstudenter som studerat vid Umeå universitet under åren 2002–

2011 samt 2014–2015 har analyserats. Den totala mängden deltagare i databasen var under 

dessa år 5726, då innefattades alla typer av lärar- och pedagogutbildningar vid Umeå 

universitet. Inklusionskriterier för deltagande i denna studie var att man studerade till 

förskollärare, grundskollärare mot tidigare år, grundskollärare mot senare år eller 

gymnasielärare vid Umeå universitet. Deltagarna i databasen valdes slumpvis ut varje år vid 

de år där det fanns ett överflöd av deltagare. Under de år med få deltagare inkluderades alla 

deltagare som innefattades av inklusionskriterierna. Deltagare i materialet som hade andra 

studieinriktningar som exempelvis specialpedagog, syokonsulent, polis eller en 

kompletterande pedagogisk utbildning exkluderades ur studien. Av de 2137 inkluderade 

deltagarna i studien var 1341 kvinnor och 796 män i åldrarna 19–57 med en medelålder på 

24,5 år. Deltagarna under 10-årsperioden 2002–2011 var 1901 lärarstudenter varav 1179 

kvinnor och 722 män i åldrarna 19–57 år med en medelålder på 24,5 år. Deltagarna under 

10-årsperioden delades in i två grupper om 906 förskollärare och lärare mot tidigare år samt 

995 lärare mot senare år och gymnasielärare. Uppdelningen var följande; alla som studerade 

till förskollärare eller lärare mot tidigare år placerades i grupp 1 (Tidigare år) och alla som 

studerade till gymnasielärare eller lärare mot senare år placerades i grupp 2 (Senare år). 

Deltagarna mellan 2014–2015 var 236 lärarstudenter varav 162 kvinnor och 74 män i 

åldrarna 19–45 år med en medelålder på 25 år även dessa delades in i grupperna Tidigare- 

och Senare år (se Tabell 2). Alla deltagande lärarstudenter har fått muntlig information om 

materialinsamlingen till databasen i samband med sin röstlaboration och godkänt sitt 

deltagande. Inget material som kan identifiera individer i studien kommer att publiceras. 

 

Figur 1. Flödesschema över uppdelningsprocessen av deltagare i studien. 
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Tabell 2. Deltagarinformation om de 2137 inkluderade lärarstudenterna från materialet i 

den digitala röst- och tallaborationsdatabasen vid Umeå universitet. 

         2002–2011         2014–2015 

 Tidigare år 
(n=906) 

Senare år 
(n=995) 

 Tidigare år 
(n=122) 

       Senare år 
         (n=114) 

Kön      
Kvinnor (%) 75 50  84 53 
Män (%) 25 50  16 47 

      
Ålder      
Min-Max (år) 19–48 19–57  19–42 19–55 
Medel (år) 24 25  24 25 
Median (år) 22 23  23 23 

 

Enkätundersökning 

I enkätundersökningen deltog 5 av 9 tillfrågade legitimerade logopeder som arbetar eller 

tidigare har arbetat med röstlogopedi i Västerbotten. Alla logopeder fick skriftlig information 

om studiens mål och syfte samt information om att deltagandet var frivilligt.  

Material 

Materialet som användes i studien bestod av digitala röst- och tallaborationsprotokoll och en 

enkätfråga avsedd för röstlogopeder i Västerbotten. De digitala protokollen som använts 

under röstlaborationer med lärarstudenter har fyllts i av legitimerade logopeder anställda på 

Umeå universitet (se Bilaga 1). Protokollen från röst- och tallaborationerna som utförts i 

samband med röstmomentet i utbildningen finns samlat i den digitala röst- och 

tallaborationsprotokollsdatabasen vid Umeå universitet (digiröst) där protokoll från år 1997 

finns bevarade. Enkätfrågan som skickades till röstlogopeder i Västerbotten behandlade 

logopedernas subjektiva åsikter angående vilka faktorer som kan påverka en individs 

upplevda röstbesvär. Det var en öppen fråga med utrymme att svara och beskriva flera olika 

påverkande faktorer (se Bilaga 2). 

Genomförande 

Databas 

Datainsamlingen pågick mellan 2017-02-13 och 2017-03-31. Databasanalysen gjordes i den 

digitala röst- och tallaborationsprotokollsdatabasen (digiröst) vid Umeå universitet. Tillgång 

till databasen gavs via ett gästkonto som endast fungerade vid anslutning till Umeå 

universitets nätverk. Tioårsperioden bestämdes utifrån mängden tillgängliga deltagare i 

databasen. Åren 2014–2015 analyserades separat för att undersöka vikten av röstmomentets 

placering under lärarstudenternas utbildning. Detta för att röstmomentet under åren 2014-

2015 förekommit efter studenterna genomgått sin VFU medan röstmomentet under åren 

2002-2011 förekommit före studenterna genomgått sin VFU. I databasen gjordes enskilda 

sökningar på studiens utvalda år och på vald undervisningsgrupp. Röst- och 

tallaborationsprotokoll från dessa år med inkluderade undervisningsgrupper visades då i 

databasen. Därefter valdes protokoll slumpvis ut från varje år och protokolluppgifterna ålder, 

kön, vald undervisningsgrupp, rökvanor, röstkrävande fritidsaktiviteter, tidigare röst- eller 

talvård och upplevda röstbesvär analyserades och sammanställdes i ett kalkylblad.  
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Enkätundersökning  

För att få en bild av vad legitimerade röstlogopeder anser är bidragande orsaker till att en 

individ upplever röstbesvär utformades en enkätfråga (Bilaga 2). Enkätfrågan utformades i 

Microsoft Word 2016 och skickades ut till logopederna via e-post 2017-02-17. I samband med 

att logopederna för enkätfrågan kontaktades fick de även information om studiens syfte via 

ett informationsbrev (se Bilaga 3).  

Databehandling 

Resultatet av datainsamlingen från digiröst sammanställdes i ett kalkylblad i Microsoft Office 

Excel 2016 version 1701. Deskriptiv statistik beräknades för incidensen av de olika 

parametrarna i röst- och tallaborationsprotokollen i studien. De parametrar som 

analyserades var kön, ålder, röstkrävande fritidsaktiviteter, rökvanor, vald 

undervisningsgrupp, tidigare röst- och talvård samt förekomsten av upplevda röstbesvär. I 

Microsoft Office Excel 2016 gjordes även tabeller och diagram av den beräknade statistiken. 

Enkätsvaren från röstlogopederna i Västerbotten analyserades genom att räkna hur många 

gånger olika faktorer förekom i svaren (se nedan). Röstlogopedernas svar sammanställdes i 

ett kalkylblad i Microsoft Office Excel 2016. 

Analys av röst- och tallaborationsprotokoll 

I denna studie har enskilda röstsymtom som lärarstudenterna uttryckt, exempelvis heshet, 

räknats som röstbesvär oavsett hur ofta det förekommer. Detta på grund av att frågan i 

laborationsprotokollet lyder ”Har du något medvetet röst- eller talbesvär?” När frågan i 

protokollet söker specifikt efter medvetna röstbesvär har studiens författare valt att räkna 

alla röstsymtom studenten nämner som röstbesvär för att studenten mest troligt inte skulle 

nämnt symtomet om det inte upplevdes som ett besvär.  

Röst- och tallaborationsprotokollen delades upp mellan de två undersökningsledarna 

som granskade dem. Grupp 1 ”Tidigare år” sammanställdes av undersökningsledare X och i 

grupp 2 ”Senare år” sammanställdes av undersökningsledare Y. Inledningsvis analyserades 

protokoll från sammanlagt 100 studenter per år. Detta ökades sedan successivt i takt med att 

arbetsprocessen framskred. Målet var att ha totalt 200 studenter per år och i den mån det var 

möjligt eftersträvades även att ha lika många män som kvinnor samt lika många deltagare i 

både gruppen Tidigare år och Senare år. Att få 200 deltagare per år, lika antal män och 

kvinnor samt lika många deltagare i de båda grupperna var inte alltid möjligt på grund av 

den autentiska data som bearbetats. 

Analys av röstsymtom 

I samråd med en legitimerad logoped gjordes en övervägning av möjlig kategorisering för 

röstsymtomen och de analyserades och kategoriserades därefter av de två 

undersökningsledarna enligt den kategoriseringsmall som Simberg et al. (2001) utformade i 

sin studie. Röstbesvären delades in i åtta olika kategorier av symtom; (1) ansträngd och trött 

röst, (2) morgonheshet, (3) harkling och hosta, (4) heshet eller rösten sjunker, (5) smärta 

eller klumpkänsla i halsen, (6) registerbrott, (7) svårt att göra sig hörd och (8) afoni 

(Simberg et al., 2001). Kategoriseringen var kvalitativ där en fortlöpande gemensam 

diskussion avgjorde i vilken kategori studenters upplevda röstbesvär passade in. I tabell 3 

visas exempel på kategorisering av röstsymtom som inte var ordagrant formulerade som 

kategorirubrikerna.  

Symtom som exkluderats ur studien är ”knarr”, ”hes idag”, ”hes vid förkylningar”, 

”tappar röst vid förkylning”, ”förkylningar sätter sig på halsen” och ”spänningar i nacke, 
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axlar, rygg”. Anledningen till att knarr exkluderats är för att det handlar om en typ av 

röstkvalité och inte ett direkt röstbesvär, även om det indirekt kan leda till röstbesvär. 

Liknande gäller för alla typer av spänningar i nacke, axlar och rygg som exkluderats för att 

det inte är ett faktiskt röstbesvär utan snarare något som senare kan leda till röstbesvär. 

Förkylningsrelaterade symtom har exkluderats på grund av att de inte är direkt orsakade av 

överansträngning eller felaktigt röstanvändande. Däremot kan förkylningsrelaterade 

röstsymtom vara en riskfaktor för röstbesvär. 

 

 

Tabell 3. Exempelkategoriseringar av röstsymtom. 

Kategorier  Exempel på kategorisering  
 
Ansträngd och trött röst  

 
”Halstrött” ”Trött efter högläsning”  

 
Morgonheshet  

 
”Hes på morgonen”  

 
Harkling och hosta  

 
”Irritationer i halsen” ”Torrt i halsen”  

 
Heshet eller rösten sjunker  

 
”Raspig röst” ” Rösten blir mörk”  

 
Smärta eller klumpkänsla i halsen  

 
”Ont i stämbanden” ”Det känns som något är i halsen”  

 
Registerbrott 

 
”Rösten spricker” ”Tuppar i halsen”  

 
Svårt att göra sig hörd  

 
”Svag röst” ”Svårt att öka röststyrkan”  

 
Afoni  

 
”Tonen försvinner” ”Tappar rösten”  

 

Analys av protokollfaktorer 

I samråd med en legitimerad logoped kategoriserades även röstkrävande fritidsaktiviteter 

utifrån den information som hittats i litteratur och tidigare forskning. Där har bland annat 

körsång, idrottsinstruktör/tränare, utövande av lagsport och olika typer av röstkrävande 

arbeten räknats som röstkrävande aktiviteter (Ohlsson et al., 2012; Sala et al., 2005). De tre 

olika kategorier som använts i vår studie är (1) sång, som innefattade körsång eller 

sånglektioner, (2) sport, som innefattade utövande av lagsport eller tränare/instruktör för 

lagsporter eller gruppidrotter och slutligen (3) arbete, som innefattade arbete på 

förskola/skola, arbete som försäljare i butik, arbete på restaurang eller i bar samt 

telefonsupport eller telefonförsäljning. Röstkrävande fritidsaktiviteter som att studenten 

hade egna barn eller var hundägare exkluderades ur studien när inget stöd för att det räknas 

till röstkrävande fritidsaktiviteter kunnat hittas i litteratur eller tidigare forskning. 

När materialet var sammanställt och analyserat i Excel-dokumentet analyserades även 

rökning genom att räkna antalet rökare per år för att sedan undersöka hur många av de som 

rökte som hade röstbesvär. Samma sak gjordes med antal röstkrävande fritidsaktiviteter och 

antal studenter som fått tidigare tal- eller röstvård. Till tidigare röst- och talvård har vi valt 

att inkludera alla typer av positiv röstcoachning som studenten fått, som exempelvis träffat 

logoped, gått hos sångpedagog, fått röstträning i teatersammanhang eller genomgått tal- och 

röstkurser i tidigare utbildningar. Dessa inkluderades trots att kvalitén på den ”röstvård” 

studenten fått kan ha varit väldigt varierande. All form av uttalsträning som studenterna fått 

som barn eller i vuxen ålder har inte räknats som tidigare röstvård. Detta på grund av att det 

är talvård och inte handlar om rösten. 
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Statistisk analys 

Effekten av studenternas VFU på upplevda röstbesvär undersöktes med hjälp av ett Chi 

Square Test för gruppen Tidigare år, Senare år och båda grupperna tillsammans. Chi Square 

Test användes även för att undersöka skillnader mellan mäns och kvinnors upplevda 

röstbesvär. De statistiska beräkningarna utfördes i IBM SPSS Statistics version 24. 

Signifikansvärdet bestämdes till p <0,05. Övriga frekvensberäkningar utfördes i Microsoft 

Excel 2016 version 1701. 

Reliabilitet och validitet 

Röst- och tallaborationsprotokollen har efter den första analysen kontrollerats av båda 

undersökningsledarna för att minimera risken att protokollfaktorer förbisetts.  

Kategorisering av röstsymtom har skett i fortlöpande diskussion mellan de två bedömarna 

och gemensamma beslut har tagits för varje enskilt symtom. Kategorisering av röstkrävande 

fritidsaktiviteter genomfördes på samma sätt där en slutlig gemensam bedömning gjordes för 

varje enskild aktivitet. Den deskriptiva statistiken har beräknats av båda 

undersökningsledarna och sedan jämförts för att upptäcka eventuella felberäkningar. I denna 

studie har vi tittat på röstbesvär och vad som påverkar dem på olika sätt, både genom en 

databasforskning och genom att undersöka vad röstlogopeder tycker är bidragande faktorer 

till röstbesvär. När resultaten av dessa går i samma riktning ökar det studiens validitet.  

Resultat 

Upplevda röstbesvär hos lärarstudenter vid Umeå universitet 2002–2011 

Prevalensen av upplevda röstbesvär hos lärarstudenterna i 10-årsperioden (2002–2011) 

undersöktes och resultatet visade att 18,4% (351 studenter) upplevde röstbesvär. Prevalensen 

av upplevda röstbesvär mellan de olika åren i 10-årsperioden visas i Figur 2. Av alla 1901 

deltagare mellan 2002–2011 var de vanligaste röstsymtomen ansträngd eller trött röst 44% 

(156 studenter), heshet eller rösten sjunker 24% (84 studenter) samt harklingar eller hosta 

12% (42 studenter) och smärta eller klumpkänsla i halsen 12% (41 studenter). Alla upplevda 

röstsymtom visas i procent i Figur 3.   

 
Figur 2. Prevalens för upplevda röstbesvär hos alla 1901 deltagande lärarstudenter under 

åren 2002–2011. 
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Figur 3. Förekomsten av upplevda röstbesvär hos alla 1901 deltagande lärarstudenter under 

2002–2011 fördelat mellan de olika röstsymtomen.  

 

Könsskillnader och vald undervisningsgrupp 

När manliga (722 studenter) och kvinnliga (1179 studenter) deltagare jämfördes i 10-

årsperioden (2002–2011) var andelen manliga lärarstudenter som upplevde röstbesvär 13% 

(91 studenter) och andelen kvinnliga lärarstudenter som upplevde röstbesvär 22% (260 

studenter). Resultatet visade att andelen kvinnor som upplevde röstbesvär var signifikant 

större χ2(1, N = 1901) = 27,71, p=0,00. I Figur 4 visas den procentuella fördelningen av 

upplevda röstbesvär mellan män och kvinnor under alla år i 10-årsperioden. De två mest 

frekvent upplevda röstsymtomen var samma både för de manliga och de kvinnliga deltagarna 

i studien. Dessa var ansträngd eller trött röst och heshet eller rösten sjunker. De tredje mest 

frekventa symtomet hos de manliga deltagarna i studien var svårt att göra sig hörd och hos 

de kvinnliga deltagarna var det smärta eller klumpkänsla i halsen och harklingar eller hosta 

som båda låg på samma procent. Fördelningen mellan mäns och kvinnors upplevda 

röstsymtom visas i Figur 5.  

 

Figur 4. Upplevda röstbesvär hos de 722 manliga och de 1179 kvinnliga deltagarna under 

åren 2002–2011. 
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Figur 5. Fördelningen av upplevda röstsymtom mellan män och kvinnor under åren 2002–

2011. 

I gruppen Tidigare år (1) var det sammanlagt 20%(181 studenter) som upplevde 

röstbesvär. Av de manliga lärarstudenterna var det 12% (26 studenter) och av de kvinnliga 

lärarstudenterna var det 23% (155 studenter) som upplevde röstbesvär. Detta visade en 

signifikant skillnad i förekomst mellan mäns och kvinnors upplevda röstbesvär χ2(1, N=906) 

= 13,28, p=0,00. Upplevda röstbesvär i gruppen Tidigare år (1) visas i Figur 6.   

I gruppen Senare år (2) var det sammanlagt 17% (170 studenter) som upplevde 

röstbesvär. Av de manliga lärarstudenterna var det 13% (65 studenter) och av de kvinnliga 

lärarstudenterna var det 21% (105 studenter) som upplevde röstbesvär. Detta visade en 

signifikant skillnad mellan mäns och kvinnors upplevda röstbesvär χ2(1, N =995) = 11,25, 

p=0,00. Upplevda röstbesvär i gruppen Senare år (2) visas i Figur 7.  

 

 

 
Figur 6. Upplevda röstbesvär hos de 906 deltagarna i gruppen ”Tidigare år” under åren 

2002–2011. 
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Figur 7. Upplevda röstbesvär hos de 995 deltagarna i gruppen ”Senare år” under åren 

2002–2011. 

 

 

Effekt av verksamhetsförlagd utbildning på upplevda röstbesvär 

Prevalensen för upplevda röstbesvär hos samtliga deltagande lärarstudenter under 2014–

2015 (efter VFU) var 33% (79 studenter). Av de manliga lärarstudenterna var det 30% (22 

studenter) som upplevde röstbesvär och hos de kvinnliga lärarstudenterna var motsvarande 

siffra 33% (57 studenter). När studenternas upplevda röstbesvär under 2014–2015 (efter 

VFU) jämfördes med upplevda röstbesvär i 10-årsperioden (före VFU) visade resultatet att 

den procentuella andelen upplevda röstbesvär ökar från 18,4% till 33%. Detta visade en 

signifikant skillnad χ2(1, N =2137) =29,42, p=0.00. Hos männen ökar den procentuella 

andelen upplevda besvär från 13% till 30% och hos de kvinnliga lärarstudenterna ökar den 

procentuella andelen upplevda besvär från 22% till 35%. Den procentuella ökningen av 

upplevda röstbesvär visas i Figur 8. 

 

 

 
Figur 8. Beskrivning av upplevda röstbesvär hos alla 2137 deltagande lärarstudenter under 

åren 2002–2011 (före VFU) och 2014–2015 (efter VFU) fördelat mellan män, kvinnor och 

alla. 
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Åren 2014–2015 delades in i grupperna Tidigare- och Senare år.  I gruppen Tidigare 

år var det sammanlagt 29% (35 studenter) som upplevde röstbesvär. Andelen manliga 

deltagare som upplevde röstbesvär var 10% (2 studenter) och andelen kvinnliga 

lärarstudenter var 32% (33 studenter). När den totala andelen upplevda röstbesvär i gruppen 

Tidigare år under 2014–2015 (efter VFU) jämförs med upplevda röstbesvär i gruppen 

Tidigare år under 10-årsperioden (före VFU) visade resultatet att den procentuella andelen 

upplevda röstbesvär ökar från 20% till 29%. Ett chi-2 test visade en signifikant skillnad 

mellan tidigare- och senare år χ2(1, N = 1028) =4,915, p=0,03. 

I gruppen Senare år var det sammanlagt 39% (44 studenter) som upplevde röstbesvär. 

Andelen manliga lärarstudenter som upplevde röstbesvär var 37% (20 studenter) och 

andelen kvinnliga lärarstudenter var 40% (24 studenter). När den totala andelen upplevda 

röstbesvär i gruppen Senare år under 2014–2015 (efter VFU) jämförs med upplevda 

röstbesvär i gruppen Senare år under 10-årsperioden (före VFU) visade resultatet att den 

procentuella andelen upplevda röstbesvär ökar från 17% till 39%. Ett chi-2 test visade att 

skillnaden mellan tidigare- och senare år var signifikant χ2(1, N=1109) =30,30, p=0,00. 

Variationen upplevda röstbesvär mellan de båda grupperna i 10-årsperioden jämförs med de 

båda grupperna år 2014–2015 i Figur 9 (Tidigare år) och i Figur 10 (Senare år). 

 

 

 
Figur 9. Upplevda röstbesvär hos deltagare i gruppen ”Tidigare år” under 10-årsperioden 

(n=906) och år 2014–2015 (n=122). 

 
Figur 10. Upplevda röstbesvär hos deltagare i gruppen ”Senare år” under 10-årsperioden 

(n=995) och år 2014–2015 (n=114). 
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Andra protokollfaktorer och upplevda röstbesvär 

Protokollfaktorerna röstkrävande fritidsaktiviteter, rökvanor, ålder och om studenten fått 

röst- eller talvård tidigare analyserades i studien. Alla deltagare i 10-årsperioden (1901 

studenter) hade en sammanlagd medelålder på 24 år och de deltagare i studien som upplever 

röstbesvär (351 studenter) hade en sammanlagd medelålder på 26 år. Av alla studenter med 

upplevda röstbesvär var det 57% som hade en röstkrävande fritidsaktivitet medan det hos 

studenter som inte upplevde röstbesvär endast var 36%. Av samtliga deltagare i 10-

årsperioden var det 40% som hade en röstkrävande fritidsaktivitet. Av alla studenter som 

upplevde röstbesvär var det även 18% (41 studenter) som var rökare och 5% (18 studenter) 

som tidigare fått röstvård. De olika faktorerna för alla deltagare i 10-årsperioden och för alla 

deltagare med upplevda röstbesvär redovisas i Tabell 4.  

 

Tabell 4. Faktorer och upplevda röstbesvär hos deltagarna i 10-årsperioden. 

   Alla deltagare Upplevda röstbesvär 

   (n=1901)  (n=351) 

Ålder   

    Min-max (år)  19–57  19–54 

    Medel (år)   24  26 

    Median (år)  22  23 

 

Rökvanor 

    Rökare (n)   231  41 

    Rökare (%)  12  18 

 

Röstkrävande 

fritidsaktiviteter 

    Aktiviteter (n)  751  199 

    Aktiviteter (%)   40  57 

 

Tidigare röstvård 

    Fått röstvård (n)  105  18 

    Fått röstvård (%)  6  5 

 

Faktorer som kan påverka medvetna röstbesvär enligt röstlogopeder i Västerbotten 

Totalt fem av nio röstlogopeder i Västerbotten besvarade enkätfrågan. Det svar som förekom 

mest frekvent hos röstlogopederna var röstbelastning som samtliga logopeder angivit i sina 

enkätsvar. Därefter förekom även svaren fysiskt mående, miljö & omgivningsfaktorer, 

psykiskt mående, sjukdomar, röstteknik, rökning, röstkvalité, personlighet och kunskap om 

rösten. Frekvensen av röstlogopedernas svar har sammanställts i Tabell 5. 
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Tabell 5. Rapporterade faktorer från enkätfrågan ”Vilka faktorer upplever ni kan ha en 
påverkan på de medvetna röstbesvär en person kan ha?”. Anges i antal logopeder (n=5) som 
angivit den specifika faktorn. Logopederna har uppgett flera faktorer till medvetna 
röstbesvär.  

Faktorer  Antal  
Röstbelastning  5  
Fysiskt mående   4  
Miljö & omgivningsfaktorer  4  
Psykiskt mående  3  
Sjukdomar  3  
Röstteknik  3  
Rökning  2  
Röstkvalité  2  
Personlighet  1  
Kunskap om rösten  1  

 

  
 

Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att bidra med information kring lärarstudenternas 

upplevda röstbesvär och faktorer som kan påverka dessa. Detta genom att göra en 

kartläggning av upplevda röstbesvär under en 10-årsperiod baserat på frågor i röst- och 

tallaborationsprotokollen samt genom att undersöka vad legitimerade röstlogopeder i 

Västerbotten anser är bidragande faktorer till att en individ upplever röstbesvär.  

Studiens forskningsfrågor var: (1) Hur ser lärarstudenter vid Umeå universitets upplevda 

röstbesvär ut på gruppnivå gällande prevalens av upplevda röstbesvär och förekomst av olika 

röstsymtom under tidsperioden 2002–2011 och stämmer det överens med upplevda 

röstbesvär hos lärarstudenter i tidigare forskning? (2) Hur ser variationen av upplevda 

röstbesvär ut hos manliga/kvinnliga lärarstudenter vid Umeå universitet samt finns det 

någon eventuell variation av lärarstudenternas upplevda röstbesvär beroende på vald 

undervisningsgrupp (Tidigare- eller Senare år)? (3) Hur påverkar VFU lärarstudenternas 

upplevda röstbesvär? (4) Vilka faktorer anser röstlogopeder i Västerbotten påverkar en 

individs upplevda röstbesvär och överensstämmer det med vad som visas i kartläggningen av 

lärarstudenters protokollfaktorer under 10-årsperioden?  

Förekomst av upplevda röstbesvär (Forskningsfråga 1) 

Resultat av den aktuella studien har visat att sammanlagt 18,4% av lärarstudenterna i 10-

årsperioden upplever röstbesvär. Detta stämmer överens med resultat som finns presenterat 

i tidigare studier där 18-20% lärarstudenter upplever röstbesvär (Ohlsson et al., 2012; 

Preciado-López et al., 2006; Simberg et al., 2000). Vid resultattolkning i denna studie bör 

man vara medveten om att lärarstudenterna slumpvis valts ut för deltagande i studien och att 

röstmomentet är frivilligt för lärarstudenterna vilket kan påverka resultaten. Det skulle 

förslagsvis kunna vara så att de studenter som upplever besvär är mer måna om att utvärdera 

sin röst, samtidigt som motsatsen också är möjlig, att studenter som är medvetna om sina 

”brister” väljer att inte delta. När resultatet i denna studie jämförs med tidigare forskning bör 

man ha i åtanke att definitionen av röstbesvär ser olika ut och att tidigare forskning 

analyserat röstbesvär utifrån självskattningsformulär medan denna studie analyserat 

röstbesvär utifrån röst-och tallaborationsprotokoll med studenternas egna formuleringar 

angående upplevda röstbesvär. I tidigare prevalensstudier definieras röstbesvär som när en 
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person upplever två röstsymtom eller mer i veckan (Ohlsson et al., 2012; Ohlsson et al., 2016; 

Simberg et al., 2000). I den aktuella studien har röstbesvär inte haft någon 

frekvensdefinition utan enskilda röstsymtom som lärarstudenter uttryckt har räknats som 

röstbesvär. Detta på grund av att frågan i laborationsprotokollet sökt specifikt efter medvetna 

röstbesvär och studenterna mest troligt inte skulle nämnt symtomet om det inte upplevdes 

som ett besvär. När den procentuella andel upplevda röstbesvär hos lärarstudenterna vid 

Umeå Universitet också överensstämmer med resultat från tidigare forskning drar 

författarna slutsatsen att det aktuella tillvägagångssättet som används vid efterfrågning av 

studenternas medvetna röstbesvär är tillförlitligt. Det faktum att prevalenssiffrorna 

motsvarar resultat från tidigare forskning gör att resultat från aktuell studie kan fortsätta att 

jämföras med andra studier som har en annan definition av röstbesvär. 

Tidigare studier har även visat att det hos lärarstudenter är 16-17% som upplever 

röstbesvär redan under sin första studietermin (e.g. Ohlsson et al., 2016, 2012). Resultatet av 

denna studie tyder också på att lärarstudenter upplever röstbesvär redan i början av sin 

utbildning då 18,4% av studenterna uttryckte röstbesvär under sin första termin. Att det är 

flera studier som fått liknande prevalensresultat under första terminen tyder på att det är 

vanligt med röstbesvär hos lärarstudenter redan i början av utbildningen. 

Om vi jämför denna studies resultat där 18,4% lärarstudenterna upplevde röstbesvär 

under sin första studietermin med resultat från tidigare prevalensstudier av pågående 

röstbesvär hos den allmänna populationen i USA (5,6-6,2%) kan vi se att lärarstudenterna 

har en högre förekomst av upplevda röstbesvär (18,4% jämfört med 5,6-6,2%) trots att de är 

på sin första studietermin och därmed inte borde ha påverkats av sin utbildning (Roy, 

Merrill, Thibeault, Parsa, et al., 2004; Smith et al., 1997). Man bör dock tänka på att dessa 

prevalensstudier angående röstbesvär hos den allmänna populationen är över 12 år gamla 

och att röstbesvär enligt en studie av Simberg et al. (2005) gjord på lärare i Åbo, Finland 

verkar öka med tiden då lärare under år 2001 upplevde betydligt mer röstbesvär än lärare år 

1988 (Simberg et al., 2005). Detta betyder att om prevalensen av röstbesvär hos den 

allmänna befolkningen undersöktes nu skulle eventuellt förekomsten av röstbesvär vara 

högre idag än den var 1997 och 2004. Däremot finns inte tillräckligt med information om 

detta och ytterligare forskning angående förekomst av röstbesvär hos den generella 

populationen i Sverige behövs.  

 Resultatet i denna studie visar tydligt att lärarstudenter har en hög förekomst av 

upplevda röstbesvär och resultat från tidigare studier har även visat att studenter i allmänhet 

och framförallt lärarstudenter upplever en hög förekomst av röstbesvär (Ohlsson et al., 2016, 

2012; Simberg et al., 2004). En möjlig anledning till varför studenter i allmänhet verkar 

uppleva en högre förekomst av röstbesvär jämfört med den allmänna populationen skulle 

kunna vara att studenter ofta vistas i bullriga miljöer som fik, barer och nattklubbar vilket 

ökar röstbelastningen. När man också överröstar buller i kombination med att dricka alkohol 

blir risken för röstbesvär betydligt höge (Sala et al., 2005). I den aktuella studiens resultat 

har det visats att lärarstudenter som upplevde röstbesvär, i större utsträckning också hade en 

röstkrävande fritidsaktivitet än de lärarstudenter som inte upplevde röstbesvär. En annan 

orsak till varför just lärarstudenter tycks uppleva hög grad av röstbesvär skulle kunna vara att 

lärarstudenter under sin utbildning i större utsträckning än andra studenter får information 

om rösten och röstbesvär och därmed blivit mer medvetna om vad ett röstbesvär är och hur 

man känner igen det (Simberg et al., 2004).  

De mest frekventa röstsymtom som förekom hos lärarstudenterna vid Umeå 

Universitet var ansträngd eller trött röst, heshet eller rösten sjunker och slutligen 

harklingar eller hosta som även varit frekvent förekommande symtom i tidigare 

prevalensstudier om röstbesvär hos lärarstudenter (Ohlsson et al., 2016, 2012, Simberg et al., 

2000, 2004). Att ansträngd och trött röst var det vanligaste symtomet i denna studie var 
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relativt väntat med tanke på ovannämnda studier av Ohlsson et al. och Simberg et al. samt att 

rösttrötthet är en vanlig diagnos hos patienter med röststörningar (Fritzell, 1996).  

Könsskillnader och vald undervisningsgrupp (Forskningsfråga 2) 

Resultatet har visat att förekomst av upplevda röstbesvär var signifikant högre hos kvinnor 

än hos män. Även tidigare studier har visat att röstbesvär är vanligare hos kvinnor, både hos 

lärarstudenter och hos den allmänna populationen (Fritzell, 1996; Ohlsson et al., 2012; Roy, 

Merrill, Thibeault, Parsa, et al., 2004). I aktuell studie kunde man under åren 2009 och 2010 

sett en tendens till ökning av upplevda röstbesvär hos de manliga deltagarna. När de 

analyserade faktorerna procentuellt sett inte skilde sig från de andra åren i studien kan man 

anta att den ökade andelen upplevda röstbesvär hos de manliga studenterna beror på 

naturlig variation. Det finns inte heller någon märkbar förändring i antal manliga eller 

kvinnliga deltagare under dessa år.  

Vad gäller vald undervisningsgrupp visade resultatet från den aktuella studien att 20% 

av lärarstudenterna som studerade till förskollärare och lärare mot tidigare år upplevde 

röstbesvär och 17% av lärarstudenterna som studerade till lärare mot senare år eller 

gymnasielärare. Tidigare forskning har visat att lärare mot yngre åldrar upplever mer besvär 

än lärare mot äldre åldrar (Munier & Kinsella, 2008). I vår studie ser vi däremot inga tydliga 

tecken på att vald undervisningsgrupp påverkar de uppleva röstbesvären under första 

terminen i lärarutbildningen när andelen upplevda besvär varierade mellan 17–20%. 

Däremot finns det en möjlighet att arbete med elever mot yngre åldrar ger mer besvär med 

tiden då tidigare forskning kommit fram till motstridiga resultat (Munier & Kinsella, 2008). 

Vidare fanns inte heller några tydliga skillnader i mäns och kvinnors upplevda besvär 

beroende på vald undervisningsgrupp. 

Effekten av verksamhetsförlagd utbildning (Forskningsfråga 3) 

Den aktuella studiens resultat har visat att prevalensen av upplevda röstbesvär ökar 

signifikant (18,4–33%) när studenternas röstmoment varit placerat i samband med VFU. 

Resultatet i denna studie styrker resultat från en tidigare studie av Ohlsson et al. (2016) som 

visat att 37% av de lärarstudenter som inte tidigare upplevt röstsymtom under sin utbildning 

upplevde detta under sin VFU-period. Även en annan studie har visat att lärarstudenters 

upplevda röstbesvär ökar under 2:a och 3:e året i utbildningen och detta menar författarna 

kan bero på att studenterna under andra och tredje året har varit ute på VFU (Simberg et al., 

2004). Att det finns en ökning av upplevda röstbesvär i samband med VFU skulle kunna bero 

på en ökad medvetenhet om rösten hos studenterna, något som också tagits upp i tidigare 

forskning (Simberg et al., 2004). Det kan även bero på att lärarstudenternas röster utsätts för 

högre röstbelastning och högre röstkvalitetskrav under VFU-perioderna vilket ger upphov till 

mer upplevda röstbesvär (Thomas et al., 2007).  

När studenterna delades in i grupperna Tidigare- och Senare år visar resultatet att den 

största ökningen i upplevda röstbesvär i samband med VFU skett i gruppen Senare år och då 

främst hos männen. Det var en signifikant skillnad i upplevda röstbesvär i samband med 

VFU i båda grupperna men däremot fanns ingen signifikant skillnad i gruppen Tidigare år 

om p-värdet hade referensvärdet p=0,01. Detta visar att den största ökningen av upplevda 

röstbesvär skett i gruppen Senare år.  

Tidigare forskning har visat varierande resultat angående vilka lärare som har en högre 

risk för röstbesvär. När det gäller lärarstudenter har vi inte hittat någon forskning som visat 

att vald undervisningsgrupp har betydelse för de uppleva röstbesvär som lärarstudenterna 

uppger. Resultatet i denna studie tyder på att lärarstudenter som studerar till lärare mot 

senare år eller gymnasielärare upplever mer besvär i samband med VFU än studenter som 

studerar mot förskollärare eller lärare mot tidigare år. Detta skulle kunna förklaras av att en 
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lärarstudent som inriktat sig på grundskolans senare år eller gymnasiet i större utsträckning 

kan hålla långa föreläsningar utan röstvila för elever under sina praktikperioder än de lärare 

som studerar mot förskollärare eller lärare i grundskolans tidigare år.   

I Umeå har man sedan ht-2015 börjat med en röstföreläsning i termin 1 för att sedan ha 

det fortsatta delarna av röstmomentet i samband med VFU under termin 3 till 5. Detta är 

något som visat sig vara bra i tidigare studier då man haft en röstföreläsning innan VFU för 

att sedan ha en till efter avslutad VFU. Det har även visats att studenter upplever en 

förbättring av eventuella röstbesvär när de fått feedback av sin röstlärare under 

praktikperioderna (Ohlsson et al., 2016). Dels att lägga röstföreläsningarna före och efter 

VFU men också att ge möjlighet till feedback under VFU-perioderna är något som författarna 

av denna studie anser kan vara en utvecklingsmöjlighet för det röstmoment som 

lärarstudenterna i Umeå har i dagsläget. 

Påverkande faktorer för upplevda röstbesvär enligt logopeder i Västerbotten och 

andra analyserade protokollfaktorer (Forskningsfråga 4) 

Röstbelastning var den enda faktor som röstlogopederna uppgav i sina svar från enkätfrågan 

som också fanns med som protokollfaktor. I röst- och tallaborationsprotokollen beskrivs 

däremot röstbelastning som röstkrävande fritidsaktiviteter. När protokollfaktorn 

röstkrävande fritidsaktiviteter analyserades i protokollet visade resultatet att 57% av alla 

deltagare i studien som upplevde besvär också hade en röstkrävande fritidsaktivitet. 

Röstkrävande fritidsaktiviteter var vanligt bland alla deltagare i studien då 40% uppgav att de 

hade någon form av röstkrävande fritidsaktivitet. Enligt Sala et al. (2005) anses röstkrävande 

fritidsaktiviteter som en riskfaktor för röstbesvär och i en studie av Ohlsson et al. (2012) har 

man också hittat ett samband mellan antal riskfaktorer hos en individ och frekvens av 

röstbesvär. I den aktuella studien var detta den enda faktorn som var högre bland de 

studenter som upplevde röstbesvär än de studenter som inte gjorde det vilket indikerar att 

röstkrävande fritidsaktiviteter påverkar en individs upplevda röstbesvär. En möjlig anledning 

till varför röstkrävande fritidsaktiveter tycks påverka upplevda röstbesvär kan vara att man i 

och med deltagande i röstkrävande fritidsaktiviteter ökar sin röstbelastning vilket i sin tur 

resulterar i en högre grad upplevda röstbesvär och en ökad risk för röststörningar. Detta i 

linje med vad Sala et al. (2005) uttrycker om ökad röstbelastning. 

Ingen pilotstudie för enkätfrågan till röstlogopederna i Västerbotten genomfördes men 

när röstlogopederna inte misstolkade frågan och svarade likvärdigt kan det antas att frågan 

mätte det som avsågs att mätas. Enligt röstlogopeder i Västerbotten var röstbelastning den 

faktor som var av störst vikt då samtliga deltagande logopeder nämnde den i sitt enkätsvar. 

Därefter var ”fysiskt mående”, ”miljö & omgivningsfaktorer” samt ”psykiskt mående” också 

relevanta faktorer enligt röstlogopederna. Den enda protokollfaktorn som röstlogopederna 

berör i sina svar var röstbelastning som i protokollet beskrivs som röstkrävande 

fritidsaktiviteter.  

Vidare kunde inget samband mellan protokollfaktorerna ålder, rökning eller tidigare 

röstvård och studenters upplevda röstbesvär upptäckas. Tidigare forskning har däremot visat 

att röstbesvär ökar med stigande ålder (Roy, Merrill, Thibeault, Parsa, et al., 2004). Att man i 

denna studie inte kunde se något samband mellan ålder och upplevda röstbesvär kan bero på 

att medelåldern för deltagarna var relativt låg och att de få deltagare som var äldre än 

medelåldern inte påverkade resultatet. Ohlsson et al. (2016) visade i sin studie att de 

deltagare som rökte men inte hade röstbesvär i början av utbildningen hade en ökad 

förekomst av röstbesvär jämfört med icke-rökare när en till självskattning gjordes igen i 

slutet av utbildningen. I denna studie kunde det däremot inte visas ett samband mellan 

deltagares rökvanor och upplevda röstbesvär. Man bör dock tänka på att deltagarnas 

rökvanor inte specificerades i röst-och tallaborationsprotokollet vilket kan betyda att det 

finns stor individuell variation gällande både mängd och kontinuitet av rökning bland de 



22 
 

olika studenterna. Vad gäller protokollfaktorn tidigare röstvård så varierade ”röstvård” 

mellan röstbehandling hos logoped, lektioner hos sångpedagog, teaterutbildning och tidigare 

röstkurser under gymnasiet eller annan utbildning. Röstvård kan ses både som positivt och 

negativt för studenterna. Positivt på så sätt att studenterna har fått någon form av 

röstcoachning och råd om rösten och negativt på så sätt att de som tidigare fått röstvård 

kanske redan upplevt röstbesvär och har man träffat en sångpedagog så har studenten 

förmodligen också en röstkrävande fritidsaktivitet. De studenter som redan innan 

utbildningen haft röstbesvär och behövt logopedisk behandling kan på grund av känslighet 

för röstbesvär ha en ökad en risk för att besvären återkommer senare i livet. Resultatet i 

denna studie har inte kunnat visa att tidigare röstvård haft någon effekt på upplevda 

röstbesvär men då bör man också ha i åtanke att kvalitén på studenternas ”röstvård” kan ha 

varierat markant och att de flesta studenter kanske inte haft besvär när de fått röstvård utan 

kanske gjorde det för andra anledningar som att förbättras som sångare eller av allmänt 

intresse.  

Framtida forskning och kliniska implikationer 

Baserat på erfarenhet av denna studie föreslås även att effekten av lärarstudenternas 

röstmoment undersöks i en strukturerad longitudinell studie, där förändring under 

utbildningens gång samt efter en tids arbete som lärare undersöks. Det hade även varit 

intressant att utvärdera röstmomentet för att få reda på studenternas åsikter angående 

röstmomentet och huruvida de upplevs ha erhållits relevant information för ett långsiktigt 

gynnsamt röstanvändande. Röstmomentet för lärarstudenterna är i dagsläget frivilligt att 

delta i. Detta kan ha påverkat studiens resultat när det betyder att vissa studenter väljer att 

inte delta i momentet. Författarna av den aktuella studien anser att det hade varit bättre om 

röstmomentet var obligatoriskt och inom ramen för lärarstudenternas schema, något som 

även Ohlsson et al. (2016) föreslår i en tidigare studie. 

Det vore även givande att vidga studien och undersöka vad fler logopeder anser är 

bidragande faktorer till att en individ upplever röstbesvär. Den enkätfråga som användes i 

den aktuella studien har visats fungerat väl då den inte misstolkats och då samtliga 

logopederna bidragit med relevanta svar. Man kan i och med detta se denna som en 

pilotstudie för framtida forskning. När logopederna i enkätundersökningen förefaller eniga 

om att röstbelastning är något som påverkar en individs upplevda röstbesvär så anser 

studiens författare att ytterligare information kring röstbelastning, riskfaktorer vid 

överbelastning och tekniker för en god röstbildning bör framföras ytterligare i 

lärarstudenternas redan befintliga röstmoment.  

Fler rent protokollstrukturella förbättringar som skulle kunna underlätta för framtida 

analyser av materialet i digiröst är om röst- och tallaborationsprotokollet innehöll mer 

detaljerade frågor kring lärarstudenternas frekvens av röstbesvär, rökvanor och röstkrävande 

aktiviteter. Det hade även underlättat om det i protokollet fanns en sökfunktion för kön.  

Slutsats 

Syftet med den aktuella studien har varit att bidra med information kring lärarstudenters 

upplevda röstbesvär och faktorer som kan påverka detta. Informationen som framkommit i 

studien är relevant för att kunna utveckla och förbättra upplägget av den preventiva 

behandling som ges till lärarstudenter vid Umeå universitet i dagsläget.  

Denna studie har visat att prevalensen av röstbesvär hos lärarstudenter i Umeå 

stämmer överens med resultat från tidigare forskning. Studien har även visat att de 

vanligaste röstsymtom som studenterna upplever liknar resultat från tidigare forskning och 

studien ger också ytterligare stöd till tidigare teorier om att verksamhetsförlagd utbildning 

har en inverkan på lärarstudenternas upplevda röstbesvär. Då VFU förefaller påverka 
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studenternas upplevda röstbesvär är tidpunkten för den preventiva behandlingen viktig när 

syftet med den är att förebygga röstbesvär. Författarna i aktuell studie anser därmed att 

lärarstudenternas röstmoment med fördel bör ligga i samband med att studenterna har VFU. 

Exempelvis genom en föreläsning precis innan de påbörjar sin VFU, en dialog med och 

möjlighet till feedback från en legitimerad logoped under sin VFU då röstbelastningen är som 

störst och slutligen en uppföljning av röstmomentet efter avslutad VFU.  

Resultatet av röstlogopedernas svar på enkätfrågan tyder på att information om 

röstbelastning och vilka risker som följer en hög röstbelastning bör få större del i den 

preventiva undervisning som finns i röstmomentet. Den förebyggande behandlingen som 

finns vid Umeå universitet borde även kunna tillgängliggöras för distansstuderande lärare 

med hjälp av videokonferensteknik. 

Ett flertal studier (Kooijman et al., 2006; Ohlsson et al., 2012; Simberg et al., 2000, 

2004) har belyst vikten av att behandla lärarstudenters röstbesvär innan de kommer ut i 

arbetslivet och det vill även denna studie lägga vikt vid. Att öka lärarstudenternas 

medvetenhet om röstbesvär och ge dem verktyg för att förbättra sin egen röstteknik kräver 

betydligt mindre tid och resurser än att behandla en eventuell framtida röststörning. I 

exempelvis USA har kostnaden för lärares sjukskrivningar och behandlingar av röstbesvär 

uppskattats till 2,5 miljarder dollar årligen (Verdolini & Ramig, 2001) och man kan utifrån 

detta tänka sig att lärares sjukskrivningar och behandling av röstbesvär också är en stor 

kostnad för samhället i Sverige.  

Slutligen anser författarna av aktuell studie att fler lärarutbildningar runt om i Sverige 

borde följa Lärarhögskolan vid Umeå universitets exempel och erbjuda alla lärarstudenter en 

preventiv utbildning och individuell behandling innan de kommer ut i arbetslivet. 
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Bilaga 2 

 
Enkät för röstlogopeder 

 

Vilka faktorer upplever ni kan ha en påverkan på de medvetna röstbesvär en person kan ha? 

 

 

Svar:  
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Bilaga 3 
 

Hej! 

Våra namn är Caroline Gällstedt och Matilda Larsson och vi läser sista terminen på 

logopedprogrammet vid Umeå universitet. Vi skriver just nu vårt examensarbete som går ut på att 

kartlägga medvetna röstbesvär hos lärarstudenter i Umeå under en 10års period samt att se hur 

variationen av upplevda medvetna röstbesvär ser ut hos manliga respektive kvinnliga lärarstudenter.   

Det vi undrar inför vår kartläggning av lärarstudenternas medvetna röstbesvär är om ni som 

röstlogopeder anser att det finns några särskilda faktorer som kan påverka en persons medvetna 

röstbesvär. Om ni önskar hjälpa oss, vänligen svara på den bifogade enkätfrågan och skicka den till 

oss via mail. Deltagandet i enkätstudien är helt frivilligt och medför inte några risker. Enskilda svar 

kommer inte att publiceras eller kunna uttydas i arbetet. Frågan beräknas ta ca 5minuter att besvara. 

 

Har du några frågor? 

Kontakta oss på cappi_1992@hotmail.com eller larsson_903@hotmail.com 

  

Stort tack för din hjälp. 

Hälsningar, 

Caroline Gällstedt & Matilda Larsson  

 

Under handledning av: 

Elisabeth Nilsson  

Leg. Logoped 

Institutionen för språkstudier 

Umeå universitet 

elisabeth.t.nilsson@umu.se   

 

Kirk Sullivan 

Professor i lingvistik 

Institutionen för språkstudier 

Umeå universitet 

kirk.sullivan@umu.se 
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