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Sammanfattning 

Bakgrund  

Läraryrket är ett av de mest röstkrävande yrkena. Den höga röstbelastningen och de höga 

kraven som ställs på lärares röster resulterar i att lärare i högre grad än andra drabbas av 

röstbesvär. Universitetslärare är ett yrke som hittills inte blivit tillräckligt undersökt 

gällande förekomst av röstbesvär. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka förekomsten av upplevda röstbesvär hos 

universitetslärare i Sverige och bidra med information om eventuella individuella och 

arbetsmiljömässiga faktorer som kan påverka upplevda röstbesvär.  

Metod 

Inför aktuell studie rekryterades 108 universitetsanställda. Av dem inkluderades 75 

deltagare, alla universitetslärare. Deltagarna fyllde i en enkät som utformats inför denna 

studie. I enkäten ingick också självskattningsformuläret Screen6. Genom statistisk analys 

har prevalensen av upplevda röstbesvär och eventuella bakgrundsorsaker till dessa 

undersökts.  

Resultat 

Resultatet visade att 10,7% av universitetslärarna i studien upplever röstbesvär. 

Röstsymptomen som upplevdes oftast av universitetslärare med röstbesvär var smärta, 

spänningar eller klumpkänsla i halsen, trött eller ansträngd röst, svag eller hes röst och 

behov att harkla sig eller hosta. Högre ålder visade sig öka risken att drabbas av 

röstbesvär. Inga andra individuella eller arbetsmiljömässiga faktorer kunde kopplas till de 

upplevda röstbesvären.  

Slutsatser  

Resultaten i studien indikerar att universitetslärare är ett röstkrävande yrke och att 

röstbesvär är lika vanligt hos universitetslärare som hos andra lärare. Studien belyser 

betydelsen av förebyggande röstintervention för universitetslärare för att öka 

medvetenheten om röstanvändningen i yrket samt av ekonomiska skäl. 
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Introduktion 

Rösten som verktyg blir viktigare inom allt fler yrkesgrupper.  Lärare, telefonister och 

präster är exempel på yrken där rösten utgör ett av de främsta arbetsverktygen 

(Arbetsmiljöverket [AV], 2011). Läraryrket innebär en hög röstbelastning (Vilkman, 

2000), vilket kan leda till en ökad förekomst av röstbesvär. Detta innebär att det är 

vanligare med röstbesvär hos lärare än andra yrkesgrupper (Behlau, Zambon, Guerrieri, & 

Roy, 2012; Roy, Merrill, Thibeault, Parsa et al., 2004; Smith, Gray, Dove, Kirchner, & 

Heras, 1997; Van Houtte, Claeys, Wuyts & Van Lierde 2011). Precis som övriga lärare 

använder universitetslärare rösten till en stor del av sina arbetsuppgifter. Det är dock 

fortfarande få studier som har undersökt förekomsten av röstbesvär hos universitetslärare 

(Higgins & Smith, 2012; Korn, Augusto de Lima Pontes, Abranches & Augusto de Lima 

Pontes, 2015, 2016; Korn, Park, Augusto de Lima Pontes & Pontes, 2017). I den här 

studien undersöks upplevda röstbesvär hos universitetslärare i Sverige genom en 

enkätundersökning som inkluderar ett självskattningsformulär där deltagarna får ange 

hur ofta de upplever olika röstsymptom.  

Bakgrund  

Rösten är ett viktigt verktyg i många yrken. Präster, artister, telefonister och lärare är 

exempel på yrken där rösten har en central roll i arbetet (AV, 2011). Enligt Vilkman 

(2000) har en tredjedel av den arbetande befolkningen i moderna samhällen ett 

röstkrävande yrke. Kraven på rösten skiljer sig åt mellan olika röstkrävande yrken 

beträffande röstkvalitet och röstbelastning (Vilkman, 2000). I detta sammanhang innebär 

röstkvalitet hur rösten låter. Röstbelastning definieras av Vilkman som en kombination av 

tiden som rösten belastas och ytterligare belastande faktorer såsom bakgrundsljud, 

rumsakustik och luftkvalitet. Exempelvis är lärare ett yrke med måttliga krav på 

röstkvalitet men som innebär en hög röstbelastning. Får en individ som har ett 

röstkrävande yrke röstbesvär kan det resultera i att personen inte kan utföra sitt arbete på 

ett adekvat sätt (AV, 2011). Eventuella sjukskrivningar och behandlingar av röstbesvär är 

kostsamt för samhället och i en studie av Verdolini och Ramig (2001) uppskattades 

summan till 2,5 miljarder dollar årligen i USA för enbart lärare. Enligt Sala, Sihvo och 

Laine (2012) kan förekomsten av röstbesvär minskas genom att i tid uppmärksamma 

arbetsverksamma i röstkrävande yrken på vikten av röstergonomi.  

Röstbesvär och röststörningar  

En ökad röstbelastning ökar risken att drabbas av röstbesvär (AV, 2011). Ett flertal 

definitioner av termerna röstbesvär och röststörningar har föreslagits i tidigare forskning 

inom röstområdet, vilket har påverkat resultaten i studierna. I vår studie kommer 

definitionen av röstbesvär som är föreslagen av Simberg, Sala, Laine och Rönnemaa 

(2001) att användas. De definierar röstbesvär som ett tillstånd där två eller fler av dessa 

röstsymptom upplevs dagligen eller varje vecka: trött eller ansträngd röst; svag eller hes 
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röst; rösten brister eller sviker; svårigheter att höja röststyrkan; behov av att harkla sig 

eller hosta; smärta, spänningar eller klumpkänsla i halsen. 

Röstbesvär som pågår under en längre tid eller som förekommer ofta kan till slut 

leda till en röststörning (Sala, et al., 2012). Sala et al. definierar en röststörning som ett 

tillstånd där rösten inte längre håller för de krav som ställs på den. Roy, Merrill, Thibeault, 

Parsa et al. (2004) definierar röststörningar på ett liknande sätt. De anser att en 

röststörning förekommer när rösten inte fungerar, uppför sig eller låter som den brukar, 

så att det stör kommunikationen. Den här definitionen av röststörning användes också i 

en studie av Van Houtte et al. (2011). 

Röststörningar kan kategoriseras på olika sätt. I svensk litteratur delas 

röststörningar in i funktionella, organiska, funktionellt organiska och neurologiska 

beroende på etiologi (Hammarberg, Södersten & Lindestad, 2008). Enligt den här 

indelningen innebär funktionella röststörningar att besvären orsakas av hur talaren 

använder sin röst och inte av en strukturell förändring i röstorganen (Lindestad & 

Södersten, 2008). Organiska röststörningar kan vara av inflammatorisk eller icke-

inflammatorisk art och orsakas av förändringar i röstorganet som påverkar rösten negativt 

(Lindestad, 2008a). Överbelastning av slemhinnan som beror på en ofördelaktig 

röstanvändning kan också orsaka stämbandsförändringar. Dessa benämns av Lindestad 

och Södersten (2008) som funktionellt organiska röststörningar. Till den här kategorin 

räknas bland annat stämbandspolyper och stämbandsknutor. Neurologiska röststörningar 

orsakas vanligen av en förlamning eller någon störning som orsakar ofrivilliga rörelser i 

struphuvudet (Lindestad, 2008b). 

Funktionella och funktionellt organiska röststörningar är vanliga inom de mest 

röstkrävande yrkena (AV, 2011). Fonasteni är den vanligaste funktionella röststörningen 

och kan innebära en upplevelse av rösttrötthet efter att ha pratat en längre stund (Fritzell, 

1996). Rösten kan då upplevas som kraftlös och halsont kan uppstå av att prata, utan att 

det finns någon organisk förändring i röstorganet som kan orsaka symptomen (Lindestad 

& Södersten, 2008).  

Könsskillnader  

Flera studier har visat att prevalensen av röstbesvär och röststörningar är högre hos 

kvinnor än män (Behlau et al., 2012; Fritzell, 1996; Roy, Merrill, Thibeault, Parsa et al., 

2004; Russell, Oates & Greenwood, 1998). Den här skillnaden kan delvis förklaras av de 

anatomiska och strukturella skillnaderna i röstorganet för kvinnor och män. Som till 

exempel Roy, Merrill, Thibeault, Parsa et al. (2004) beskriver är kvinnors stämband 

kortare än mäns och rösten produceras med en högre grundtonsfrekvens, vilket betyder 

att stämbandssvängningarna är fler hos kvinnor än män. Kvinnors stämband innehåller 

mindre mängd skyddande hyaluron, som fungerar stötdämpande vid 

stämbandsvibrationerna (Butler, Hammond & Gray, 2001). Stämbandens 

slutningsmönster vid fonation ser också lite olika ut för män och kvinnor. Hos kvinnor ses 

ofta en bakre stämbandsglipa vid slutningen av stämbanden, vilket inte ses hos män 

(Södersten, 1994). Olika röststörningar är vanliga hos kvinnor och män, vilket delvis kan 

förklaras med de anatomiska skillnaderna i röstorganet och skillnaden i stämbandens 
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slutningsmönster. Till exempel är stämbandsknutor vanligare hos kvinnor och 

stämbandsgranulom vanligare hos män (Fritzell, 1996). 

Åldersförändringar  

Stämbanden förändras i takt med att vi åldras. Muskelmassan i stämbanden tunnas ut, 

vilket medför att stämbanden i sig blir tunnare (Martins et al., 2015).  Övriga 

åldersförändringar ser delvis olika ut för kvinnor och män. Kvinnors stämband genomgår 

en mindre omfattande förändring som kan medföra en sänkning av grundtonsfrekvensen, 

medan mäns stämband genomgår en större förändring som kan medföra en höjning av 

grundtonsfrekvensen (Hirano, Kurita & Sakaguchi, 1989). Åldersförändringarna i 

stämbanden kan leda till åldersbetingad heshet (Lindestad, 2008a). 

Röstbesvär och röststörningar hos lärare  

Ett stort antal studier på röstbesvär och röststörningar hos lärare har gjorts och som 

Mattiske, Oates och Greenwood (1998) samt Martins, Pereira, Hidalgo och Tavares (2014) 

rapporterar är enkätstudier med självskattningsformulär ett vanligt tillvägagångssätt vid 

kartläggning av upplevda röstbesvär och röststörningar hos lärare. 

Hos yrkesgruppen lärare förekommer det signifikant mer röstbesvär och 

röststörningar än hos andra yrkesgrupper (Behlau et al., 2012; Roy, Merrill, Thibeault, 

Parsa et al., 2004; Smith et al., 1997; Van Houtte et al., 2011). Resultat från 

punktprevalensstudier av röststörningar hos lärare och den generella befolkningen visade 

att 11–11,6% av lärarna rapporterade nuvarande röststörningar, jämfört med 6,2–7,5% av 

icke-lärarna (Behlau et al., 2012; Roy, Merrill, Thibeault, Parsa et al., 2004). När 

förekomsten av röststörningar under en livstid för lärare och den generella befolkningen 

jämfördes var resultatet 51,2–63,3% för lärare, jämfört med 27,4–35,8% för den generella 

befolkningen (Behlau et al., 2012; Roy, Merrill, Thibeault, Parsa et al., 2004; Van Houtte 

et al., 2011). Ett flertal studier har därtill påvisat att det är vanligare att äldre lärare 

drabbas av röstbesvär än yngre lärare, samt att kvinnliga lärare drabbas av röstbesvär och 

röststörningar i högre grad än manliga lärare (Behlau et al., 2012; Roy, Merrill, Thibeault, 

Parsa et al., 2004; Van Houtte et al., 2011). Kvinnliga lärare verkar också vara mer oroliga 

över sina röster än manliga lärare (Morton & Watson, 1998). En av anledningarna till att 

fler kvinnliga lärare drabbas av röstbesvär kan vara att det är fler kvinnor än män som 

arbetar som lärare inom grundskolan. Enligt en publikation av Statistiska Centralbyrån 

(SCB, 2016a) är 76% av lärarna i grundskolan kvinnliga. 

Resultatet i en studie genomförd av Lyberg Åhlander, Rydell och Löfqvist (2011) 

visade att punktprevalensen för röstbesvär hos svenska lärare var 13%. Vidare kunde 

Lyberg Åhlander et al. visa att de lärare som upplevde röstbesvär var sjukskrivna från 

jobbet oftare än de lärare som uppgav att de sällan eller aldrig upplevde röstbesvär, 35% 

jämfört med 9%. I en sammanställning av nybesök vid åtta foniatriska kliniker i Sverige 

gjord av Fritzell (1996) framgick att lärare utgjorde den största gruppen bland de som 

sökte hjälp för röstbesvär. Den vanligaste diagnosen som ställdes var fonasteni och lärare 

var klart överrepresenterade bland de som fick den diagnosen.  
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Röstbesvären påverkar arbetssituationen för lärare. Resultatet i den amerikanska 

studien av Smith et al. (1997) visade att mer än en femtedel av lärarna i studien hade 

stannat hemma från arbetet på grund av röstbesvär.  Även i senare studier har det visat sig 

att lärare i högre grad än andra yrkesgrupper missar arbetsdagar på grund av röstbesvär 

(Roy, Merrill, Thibeault, Gray & Smith, 2004; Van Houtte et al., 2011). I studien av Smith 

et al. (1997) framkom också att fler lärare än andra yrkesgrupper uppgav att rösten 

påverkar deras framtida arbete och karriärval. 

Vissa upplevda symptom på röstbesvär verkar vara vanligare än andra hos lärare 

och lärarstudenter. De vanligaste upplevda röstsymptomen vid röstbesvär hos lärare var, 

enligt Simberg, Sala, Vehmas och Laine (2005), trött eller ansträngd röst och svag eller 

hes röst. Resultatet i studien av Ohlsson, Andersson, Södersten, Simberg och Barregård 

(2012) visade att de vanligaste röstsymptomen hos lärarstudenter var behov av att harkla 

sig eller hosta och smärta, spänningar eller klumpkänsla i halsen. 

 I den longitudinella studien av Simberg et al. (2005) jämfördes två enkätstudier om 

självrapporterade symptom på röstbesvär för lärare i grundskolan och gymnasiet gjorda 

1988 och 2001. Resultatet i studien visade att röstbesvär hos lärare har ökat över tid. År 

1988 uppgav 12% av lärarna att de upplevde symptom på röstbesvär minst en gång i 

veckan och år 2001 var det 29%. I enkäten år 2001 fick lärare som arbetat minst 10 år 

svara på en öppen fråga om det blivit några ändringar i arbetet eller arbetsförhållanden 

som kan ha en påverkan på rösten. De huvudsakliga svaren på frågan handlade om att 

ljudnivån i klassrummen var högre, klasserna var större till storleken och städningen i 

skolorna var sämre.  

Riskfaktorer för röstbesvär och röststörningar hos lärare 

Det finns flera orsaker till att lärare drabbas av röstbesvär i högre grad än andra 

yrkesgrupper. Sala et al. (2012) beskriver yrkesrelaterade faktorer som påverkar 

uppkomsten av röststörningar. Faktorerna som beskrivs är att tala långa stunder, tala med 

hög röst, tala i bullrig miljö, bristfällig akustik, dålig luftkvalitet, oförmånlig 

arbetsställning och avsaknad av hjälpmedel. Vilkman (2000) delar upp riskfaktorerna i 

individuella och miljömässiga. Till individuella riskfaktorer räknar Vilkman bristande 

röstteknik, pratsam personlighet och livsstilsaspekter såsom rökning och röstkrävande 

fritidsaktiviteter. Riskfaktorer i arbetsmiljön är till exempel hög röstbelastning, 

bakgrundsljud, dålig luftkvalitet och stress. 

Titze, Hunter och Švec (2007) kartlade lärares röstanvändning under både arbetstid 

och fritid. Resultatet visade att lärarna talade mindre på fritiden. Det framkom dessutom 

att perioderna med röstvila var mer frekventa och längre i tid under fritiden. Liknande 

tendenser har visats i en tidigare studie utförd av Morton och Watson (1998) där lärare 

fick fylla i en enkät om sin röst. I enkäten framkom att lärarna upplevde att röstkvaliteten 

blev bättre under skolloven. Morton och Watson föreslår att röstbesvären som lärare 

upplever är förknippade med arbetet.  

Rantala, Hakala, Holmqvist och Sala (2015) rapporterar i en studie att ju fler 

arbetsmiljömässiga riskfaktorer som förekom desto högre röststyrka verkade lärarna som 

deltog i studien tala med, vilket i sig ökar risken för röststörningar.  
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Röstergonomi  

Sala, Sihvo och Laine (2005) menar att röstergonomi innebär alla de åtgärder som 

förbättrar förutsättningarna för en bra talkommunikation. Målsättningen med 

röstergonomi är enligt Sala et al. att upprätthålla bästa möjliga röstfunktion och det 

omfattar åtgärder på individnivå och i miljön. Till de individuella åtgärderna hör att ta 

hand om den egna hälsan vad gäller röstorganen samt att bevara en bra röstfunktion. De 

miljömässiga åtgärderna innebär att minska de röstergonomiska riskfaktorerna genom att 

förbättra luftkvalitet, ljudförhållanden och arbetsställning för att optimera god 

talkommunikation. Arbetsmiljöverket (2011) poängterar vikten av att erbjuda mikrofon 

eller röstförstärkare som hjälpmedel till personer inom röstkrävande yrken. De nämner 

att belastningen på rösten tack vare sådana hjälpmedel minskar då användaren inte 

behöver anstränga sig för att öka röststyrkan. Arbetsmiljöverket menar vidare att 

röstergonomi inte bara bör användas preventivt, utan även i rehabilitering, så att en 

person som har drabbats av röstbesvär så fort som möjligt ska kunna återgå till sitt arbete.  

Förebyggande behandling  

Tidigare forskning har visat att förebyggande behandling i form av röstträning och 

information om rösthygien kan ha en förebyggande effekt gällande förekomst av 

röstbesvär (Pasa, Oates, & Dacakis, 2007). Enligt Van Houtte et al. (2011) var det bara 

27,8% av lärarna i deras studie som fått information om rösthygien och röstteknik och 

endast 13,5% hade fått den informationen under lärarutbildningen. Vid Umeå universitet 

får alla som läser vid ett förskollärar- eller lärarprogram möjligheten att lära sig mer om, 

och arbeta med, sin egen röst (Umeå universitet, u.å.b). Detta görs som en förebyggande 

intervention då tidigare forskning rapporterat att förekomsten av röstbesvär är förhöjd 

också för lärarstudenter (Simberg, Sala, & Rönnemaa, 2004). Universitetslärare vid Umeå 

universitet blir däremot inte erbjudna samma möjlighet, trots att även de har rösten som 

ett av sina främsta verktyg i arbetet. 

Universitetslärares röster  

Studentgruppen på universiteten har under de senaste decennierna förändrats. Friberg 

(2015) menar att studentgruppen idag är mer heterogen och att många studenter har en 

annan kulturell och social bakgrund jämfört med hur det tidigare sett ut. Lindström 

(2017) uttrycker i sin debattartikel att han sett en förändring gällande universitetslärarens 

roll gentemot studenterna. Lindström diskuterar att studenter ställer högre krav på sina 

lärare och han tar också upp att universiteten fått direktiv om en bredare rekrytering som 

en möjlig orsak till detta. Antalet personer som är registrerade vid universitet i Sverige har 

fördubblats sedan 1990-talet (Statistiska centralbyrån [SCB], 2016b). En av anledningarna 

som tas upp av Statistiska centralbyrån är att kvinnor utbildar sig i högre grad än tidigare.  

Till skillnad från övriga lärare har inte alla universitetslärare en pedagogisk 

bakgrund. Universitetslärare undervisar inom det område där de är eller har varit 

forskningsverksamma. Umeå universitet anställer i första hand universitetslärare med 
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doktorsexamen som uppfyller kraven för högskolepedagogisk kompetens 

(Universitetsstyrelsen, 2016). De vanligaste anställningskategorierna för 

universitetslärare i Sverige under 2014 var enligt Statistiska Centralbyrån (2016a) 

lektorer, adjunkter och professorer, och könsfördelningen för universitetslärare var 

tämligen jämn, "44% kvinnor och 55% män" [sic] (SCB, 2016a, s. 33).  Till 

arbetsuppgifterna för universitetslärare hör enligt Universitetsstyrelsens (2016) 

anställningsordning utbildning, forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete, samverkan 

samt administrativt arbete. Alla som ska börja undervisa vid Umeå universitet erbjuds att 

gå en kurs, Ny som lärare (Umeå universitet, u.å.a), där det ingår ett moment om 

muntligt framförande men inte någon perceptuell bedömning av rösten eller förebyggande 

intervention.  

Redan på 60-talet menade Morton (1962) att det behövde läggas mer fokus på 

lärares röster, och då också universitetslärares röster. Sedan dess har många studier 

undersökt förekomsten av röstbesvär hos övriga lärare och lärarstudenter, men intresset 

för universitetslärares röster har ökat först under de senaste åren (Higgins & Smith, 2012; 

Korn et al., 2015, 2016; Korn et al., 2017). Higgins och Smith (2012) utförde en 

enkätstudie med 100 universitetslärare där 45% rapporterade att de tidigare hade haft en 

röststörning. Det var däremot ingen deltagare som uppgav en pågående röststörning. 

Higgins och Smith kunde dock inte koppla de upplevda röstbesvären till några 

individuella eller miljömässiga bakgrundsorsaker. Det kunde emellertid Korn et al. (2015) 

göra i sin studie. Av de 846 universitetslärare som deltog i studien upplevde 39,6% sin 

röst som hes och det framkom att ju fler undervisningstimmar deltagarna hade desto 

högre var risken att drabbas av röstbesvär.  Korn et al. (2017) kunde i en senare studie 

därutöver redovisa att det är vanligare att kvinnliga universitetslärare drabbas av 

röstbesvär. De diskuterar att de manliga universitetslärarna tillbringar en större del av sin 

arbetstid med andra uppgifter än undervisning medan de kvinnliga universitetslärarna 

undervisar oftare. En annan bakgrundsorsak som verkar öka risken att drabbas av 

röstbesvär är antal år en universitetslärare har undervisat (Brinca et al., 2015; Korn et al., 

2015). Bristen på studier inom detta område föranleder denna studie, som fokuserar på 

universitetslärare i Sverige. 

Studiens syfte 

Syftet med vår studie var att undersöka förekomsten av upplevda röstbesvär hos 

universitetslärare och de eventuella faktorer som kan påverka denna förekomst. Denna 

information är av relevans eftersom rösten är ett av universitetslärares viktigaste verktyg i 

arbetet.  

Frågeställningar 

1. Hur ser prevalensen av upplevda röstbesvär och förekomsten av symptom på 

röstbesvär ut hos universitetslärare vid Umeå universitet? 
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2. Vilka skillnader finns gällande individuella och arbetsmiljömässiga faktorer mellan 

de universitetslärare som upplever röstbesvär och de som inte upplever 

röstbesvär? 

Metod  

Deltagare   

Till studien rekryterades 75 universitetslärare för att fylla i en enkät. Inklusionskriterierna 

för deltagande i studien var att deltagarna skulle vara över 18 år och ha en anställning vid 

Umeå universitet där undervisningstid ingick vid tiden för datainsamlingen eller under de 

senaste sex månaderna. Deltagarna bestod av 45 kvinnor i åldern 25–65 år med en 

medelålder på 48,9 år och 28 män i åldern 31–63 år med en medelålder på 46,0 år samt 

två deltagare med annat eller inte angivet kön i åldern 31–52 år. Könsfördelningen var 

60% kvinnor, 37,3% män och 2,6 % annat eller inte angivet kön. Anställningstitlarna för 

universitetslärarna var lektor, adjunkt, doktorand, annan undervisande personal och 

professor. Anställningstiteln professor redovisas här som en egen titel men slås för ökad 

avidentifiering ihop med anställningstiteln lektor i analysen. Fördelningen i antal mellan 

de olika anställningstitlarna visas i Figur 1.  

 

 
Figur 1. Fördelning i antal mellan anställningstitlarna för olika kön.  

Material  

För att undersöka individuella och arbetsmiljömässiga faktorer utformades en enkät 

bestående av 16 frågor plus självskattningsformuläret Screen6 (Ohlsson et al., 2012) (se 

Bilaga 1). Enkätens utformning grundades på tidigare studier (Ilomäki et al., 2009; Lyberg 

Åhlander et al., 2001; Roy, Merrill, Thibeault, Parsa et al., 2004). Både Ilomäki et al. 
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(2009) och Lyberg Åhlander et al. (2001) inkluderade frågor beträffande arbetsbelastning 

i sina enkäter. I flera enkätstudier har det inkluderats frågor rörande individuella faktorer 

såsom bakgrundsinformation och livsstilsfaktorer (Ilomäki et al., 2009; Lyberg Åhlander 

et al., 2001; Roy, Merrill, Thibeault, Parsa et al., 2004). 

De inkluderade enkätfrågorna angående individuella faktorer rörde deltagarnas 

bakgrundsinformation (ålder, kön, anställningstitel, frågorna 1–3), tidigare 

röstundervisning och röstbehandling (frågorna 10–11), samt livsstilsfaktorer (frågorna 

12–15). De inkluderade frågorna angående arbetsmiljömässiga faktorer rörde deltagarnas 

arbetsbelastning (antal år deltagarna hade undervisat, antal undervisningstimmar per 

vecka, undervisningsformer, studentantal, längd på raster och arbetsrelaterade möten, 

frågorna 5–9).1 Utöver dessa fanns en öppen fråga (fråga 17) där deltagarna fick svara på 

om det fanns någon aspekt i arbetet som upplevdes särskilt röstkrävande. Enkäten 

utformades i Microsoft Word 2016.  

För att undersöka prevalensen av upplevda röstbesvär inkluderades 

självskattningsformuläret Screen6 (fråga 16). Versionen av Screen6 som inkluderades i 

enkäten utvecklades av Ohlsson et al. (2012) baserad på ett större frågeformulär som 

användes i ett screeningtest av Simberg, Sala et al. (2001). Screen6 består av 6 frågor om 

röstsymptom; (1) Blir din röst trött eller ansträngd? (2) Blir din röst svag eller hes när 

du talar? (3) Brister eller sviker rösten när du talar? (4) Har du svårt att höja din 

röststyrka? (5) Har du behov av att harkla eller hosta när du talar? (6) Har du ont i 

halsen, känns halsen spänd eller känner du en ”klump” i halsen? Deltagarna fyllde i hur 

ofta de hade upplevt dessa symptom under det senaste året på en fyrgradig skala; varje 

dag, varje vecka, mera sällan, inte alls.  

Genomförande   

Inför denna studie utfördes en pilotstudie av enkäten med 6 personer som inte ingick i 

den stora studien. Dessa personer var inte universitetslärare men hade erfarenhet av att 

föreläsa. Syftet med pilotstudien var att utvärdera enkäten. Efter utförd pilotstudie 

utvärderades enkätsvaren och enkätfrågorna redigerades. Frågorna angående 

undervisningstid, klasstorlek och undervisningsformer omformulerades för ökad 

tydlighet. I pilotstudien angav deltagarna vilka undervisningsformer de höll i samt hur 

många timmar per vecka de undervisade, i två separata frågor. Detta ändrades till den 

stora studien så att deltagarna fyllde i antal timmar de undervisade på respektive 

undervisningssätt i en och samma fråga. Frågorna gällande tidigare röstundervisning och 

röstintervention delades upp i delfrågor för ökad tydlighet. Exempelvis frågorna om när, 

hur mycket, och hur länge sen röstundervisningen var, blev egna frågor i den stora 

studien. En fråga gällande hur långa lektionerna var när deltagarna undervisade togs bort.  

Datainsamlingen pågick under februari och mars 2018. Prefekterna vid tre 

institutioner vid Umeå universitet tillfrågades via mejl av handledare om medverkande i 

aktuell studie. Enkäterna tillsammans med en informations- och samtyckesblankett (se 

                                                      
1Undervisningsformerna var föreläsningar, seminarier, workshops, flipped classroom, handledning och annat. Flipped 

classroom innebär att studenter går igenom material de fått digitalt av läraren innan lektionen. Lektionerna ägnas åt 
aktivt lärande (Herreid & Schiller, 2013) 
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Bilaga 2) delades ut till deltagarna i samband med arbetsplatsträffar vid de tre 

institutionerna samt i samband med kursen Undervisning på högskolan (Umeå 

universitet, u.å.c) där alla institutioner vid Umeå Universitet representerades. Efter 

genomförda arbetsplatsträffar delades enkäterna tillsammans med information- och 

samtyckesblanketterna ut till postfacken för anställda vid institutionerna som deltog i 

studien. Totalt medverkade 108 anställda vid Umeå universitet vid något 

rekryteringstillfälle. Förutom de 75 inkluderade deltagarna medverkade även 33 personer 

med en annan anställning vid universitetet, t.ex. administratörer. Personerna med annan 

anställning exkluderades ur studien efter ifyllandet av enkäten. Innan ifyllandet av 

enkäten informerades deltagarna om studien och dess syfte samt att deltagandet var 

frivilligt och att de kunde avsluta deltagande i studien utan att ange orsak. Ifyllandet av 

enkäten tog ungefär 15 minuter.  

Samtyckesblanketten separerades från enkäten efter insamlandet.  

Databearbetning  

För att kunna analysera enkäten statistiskt fick svarsalternativen som förekom i enkäten 

koder. Vid frågor med svarsalternativen "ja" och "nej" blev kodningen enligt följande; Noll 

(0) = ja och Ett (1) = nej. Vid frågor med flera svarsalternativ fick varje alternativ en 

sifferkod (1–6). Vid frågor där deltagaren fick skriva ett svar transkriberades svaret och 

uteblivet svar transkriberades som en punkt (.). Svarsalternativen för frågorna i 

självskattningsformuläret Screen 6 kodades enligt följande sifferskala; Ett (1) = varje dag, 

Två (2) = varje vecka, Tre (3) = mera sällan och Fyra (4) = inte alls. Data från alla enkäter 

kodades på det här sättet och sammanställdes i en textfil (.txt-fil) i Microsoft Word 2016. 

Dataanalys 

I samråd med legitimerad logoped inkluderades all typ av undervisning i tal- och sångröst 

i den individuella faktorn tidigare röstundervisning, oberoende hur mycket undervisning 

det var och hur länge sedan deltagarna fått undervisningen. Det var stora skillnader 

mellan typerna av röstundervisning, som t.ex. kunde vara sånglektioner, teater, retorik 

eller undervisning i röst under tidigare utbildning. Det varierade också stort gällande hur 

mycket undervisning deltagarna fått och hur länge sedan det var. All typ av undersökning 

och behandling hos logoped inkluderades i den individuella faktorn tidigare 

röstbehandling. Fritidsaktiviteterna som var idrotts- och sångrelaterade kategoriserades 

som röstkrävande enligt tidigare forskning (Sala et al., 2005). Exempel på 

idrottsrelaterade fritidsaktiviteter som inkluderades var idrottsledare och fotbollsfan. 

Sångrelaterade fritidsaktiviteter som inkluderades var exempelvis körsång eller sång i 

band. De fritidsaktiviteter som exkluderades var levande rollspel och e-sport med 

röstchatt eftersom inget stöd hittades i tidigare forskning. Detta troligtvis för att varken 

rollspel eller e-sport med röstchatt var så utbrett tidigare. Fritidsaktiviteter som inte 

längre utövades exkluderades. För det totala antalet undervisningstimmar för en 

genomsnittsvecka inkluderades t.ex. nätundervisning, laborationer och lektioner i 

kategorin annat. 
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Deskriptiv statistik beräknades för förekomsten av de individuella och 

arbetsmiljömässiga faktorerna som förekom i enkäten samt för de enskilda 

röstsymptomen. De individuella faktorerna som analyserades var ålder, kön, tidigare 

röstundervisning, tidigare röstbehandling, röstkrävande fritidsaktiviteter, brukande av 

mediciner eller halstabletter för halsont eller röstbesvär, uppsökande av vård för 

röstbesvär, och rökning. De arbetsmiljömässiga faktorerna som analyserades var antal år 

universitetslärarna undervisat, anställningstitel, det totala antalet undervisningstimmar 

per vecka, genomsnittligt antal studenter enligt undervisningstyp, antal arbetsrelaterade 

mötestimmar per vecka samt upplevelse av röstkrävande aspekt av arbetet. Till det totala 

antalet undervisningstimmar per vecka har undervisningsformerna föreläsningar, 

seminarier, workshops, flipped classroom, handledning samt annat räknats ihop. 

Förekomsten av röstsymptomen trött eller ansträngd röst, svag eller hes röst, rösten 

brister eller sviker, svårigheter att höja röststyrkan, behov av att harkla sig eller hosta, 

smärta, spänningar eller klumpkänsla i halsen beräknades. 

Statistisk analys  

Eventuella korrelationer mellan individuella och arbetsmiljömässiga faktorer och 

röstbesvär samt mellan individuella och arbetsmiljömässiga faktorer och enskilda 

röstsymptom utvärderades med Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient (r) och 

Spearmans rangkorrelationskoefficient (ρ). Pearsons r användes för linjära samband, 

såsom ålder. För ickelinjära samband, till exempel om deltagarna hade fått röstutbildning 

eller inte, användes Spearmans ρ. Signifikansvärdet bestämdes till p <0,05. Statistiska 

beräkningar och frekvensberäkningar genomfördes i IBM SPSS version 24. 

Reliabilitet  

De två första enkäterna kodades tillsammans av författarna till studien för att säkerställa 

att materialet kodades likadant. Efter genomförd kodning kontrollerades ca 10% av all 

data. Vid kontroll hittades fem felinskrivningar som rättades. Vid överföring av data från 

textfil till SPSS upptäcktes fler fel varvid författarna till studien tillsammans kontrollerade 

samtliga enkäter en gång till och rättade de överföringsfel som hittades. 

Resultat 

Resultatanalys 

Deltagarna som under det senaste året hade upplevt två eller fler röstsymptom dagligen 

eller varje vecka ansågs uppfylla kriterierna för röstbesvär enligt förslag av Simberg et al. 

(2001), och placerades i grupp 1 (Röstbesvär).  Deltagarna som inte uppfyllde dessa 

kriterier placerades i grupp 2 (Inte röstbesvär). Grupp 1 bestod av åtta deltagare; 4 

kvinnor och 4 män i åldern 32–63 år med en medelålder på 55,13 år. Grupp 2 bestod av 67 
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deltagare; 41 kvinnor, 24 män, 1 annat kön och 1 inte angivet kön i åldern 25–65 år med 

en medelålder på 46,59 år. 

Deskriptiv statistik för deltagarna på gruppnivå 

Antal universitetslärare som tidigare hade fått röstbehandling hos logoped var 3 och antal 

universitetslärare som tidigare hade fått röstundervisning var 32. Röstkrävande 

fritidsaktiviteter rapporterades av 18 universitetslärare. Antal universitetslärare som rökte 

var 1, och 2 universitetslärare tog medicin eller halstabletter för halsont eller röstbesvär. 

Ingen universitetslärare hade uppsökt läkare eller logoped på grund av rösten under det 

senaste halvåret. Det var 32 av universitetslärarna som upplevde någon aspekt av sitt 

arbete som särskilt röstkrävande. 

Deltagarna hade undervisat mellan 1 och 35 år (M=14,54, SD=9,88) och undervisade 

totalt mellan 0,5–50 timmar per vecka (M=7,76, SD=7,74). Antalet studenter varierade 

stort mellan olika undervisningsformer för universitetslärarna; för föreläsningar var 

medelvärdet för studentantalet 47,29, för seminarier 18,93, för workshops 22,93, för 

flipped classroom 25,61, för handledning 3,47 och för andra undervisningsformer 21,56. 

Den vanligaste längden på raster per undervisningstimme var 10–15 minuter. 

Universitetslärarna tillbringade i medeltal 7,7 timmar på arbetsrelaterade möten per 

vecka. Medelvärdet för studentantalet för de olika undervisningsformerna ses i Tabell 1.  
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Tabell 1: Genomsnittligt antal studenter per undervisningsform för universitetslärare 

med och utan röstbesvär samt för hela gruppen 

 

Undervisningsform Grupp 1 
(n=8) 

Grupp 2  
(n=67) 

Totalt 
(n=75) 

Föreläsninga    

Min-max (n) 13–128 11–190 11–190 

Medel (n)  45,75 47,52 47,29 

Seminariuma    

Min-max (n) 5–43 2–50 2–50 

Medel (n) 20,25 18,72 18,93 

Workshopa    

Min-max (n) 4–43 2–50 2–50 

Medel (n)  22,17 23,06 22,93 

Flipped classrooma    

Min-max (n) 35–35 2–45 2–45 

Medel (n) 35 24,44 25,61 

Handledninga    

Min-max (n) 2–3 1–18 1–18 

Medel (n) 2,29 3,67 3,47 

Annata    

Min-max (n) 3–3 7–40 3–40 

Medel (n) 3 24,21 21,56 

aAlla universitetslärare har inte fyllt i kategorin. Dessa värden är uträknade för de som fyllt i 

kategorin.  

Prevalensen av upplevda röstbesvär (Forskningsfråga 1) 

Resultatet i den aktuella studien visade att 8 av 75 universitetslärare upplevde röstbesvär 

enligt definitionen att ha två eller fler symptom veckovis eller oftare. Det innebär en 

prevalens på 10,7%. Antal lärare som upplevde tre eller fler symptom varje vecka eller 

oftare var 5,3%. För att uppfylla kriterierna för röstbesvär krävdes två eller fler upplevda 

röstsymptom varje vecka eller oftare och bland de som inte uppfyllde kraven uppgav 

13,3% endast ett symptom varje vecka eller oftare och 29,3% uppgav inga symptom alls. 

De röstsymptom som förekom hos mer än hälften av universitetslärarna i grupp 1 var 
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smärta, spänningar eller klumpkänsla i halsen (75%), trött eller ansträngd röst (62,5%), 

svag eller hes röst (62,5%) och behov av att harkla sig eller hosta (62,5%). Prevalensen för 

de enskilda röstsymptomen i båda grupperna ses i procent i Tabell 2.  

 

Tabell 2. Prevalensen av de olika röstsymptomen för deltagare med och utan röstbesvär 
 

                        Symptom varje vecka eller oftare 

Röstsymptom 
 

 Grupp 1 
(%) 

Grupp 2 
(%) 

    
Trött eller ansträngd röst   62,5 6 

Svag eller hes röst  62,5 0 

Rösten brister eller sviker  25 0 

Svårt att höja röststyrkana  0 4,5 

Behov att harkla sig eller hosta   62,5 4,5 

Smärta, spänningar eller 
klumpkänsla i halsen 

 75 0 

     
aAlla universitetslärare har inte fyllt i kategorin. Dessa värden är uträknade för de som fyllt i 

kategorin. 

Individuella faktorer och röstbesvär (Forskningsfråga 2) 

De eventuellt påverkande faktorerna; ålder, kön, tidigare röstundervisning, tidigare 

röstbehandling och röstkrävande fritidsaktiviteter analyserades. Av de 28 manliga 

universitetslärarna upplevde 14,3% (n=4) röstbesvär och av de 45 kvinnliga 

universitetslärarna var det 8,9% (n=4) som upplevde röstbesvär. Resultatet visade ingen 

signifikant skillnad mellan kön och upplevda röstbesvär (ρ=-0,06, p=0,61). Det fanns en 

signifikant korrelation mellan ålder och förekomsten av upplevda röstbesvär, där 

röstbesvären beräknades öka med stigande ålder (r=-0,27, p=0,02). Medelåldern för 

deltagarna med röstbesvär var 55,13 år och för deltagarna utan röstbesvär 46,59 år. 

Bland universitetslärarna som upplevde röstbesvär hade 25% fått tidigare allmän 

röstundervisning, jämfört med 44,8% för de som inte upplevde röstbesvär. Det fanns inget 

samband mellan röstbesvär och tidigare röstundervisning (ρ=-0,12, p=0,29). 
Det var 12,5% av de som upplevde röstbesvär som fått tidigare röstbehandling hos logoped 

jämfört med 3% av universitetslärarna utan röstbesvär. Inga signifikanta samband 

hittades mellan tidigare röstbehandling och röstbesvär (ρ=0,15, p=0,20). 

Av universitetslärarna med upplevda röstbesvär hade 25% en röstkrävande 

fritidsaktivitet medan det var 23,9% av universitetslärarna utan röstbesvär som hade en 

röstkrävande fritidsaktivitet. Korrelationen mellan röstkrävande fritidsaktiviteter och 

röstbesvär var inte signifikant (ρ=0,008, p=0,95). Brukande av medicin eller halstabletter 

för röstbesvär samt rökning förekom hos för få deltagare för att kunna analysera samband. 

Ingen universitetslärare hade uppsökt läkare eller logoped på grund av rösten under det 
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senaste halvåret och det har därför inte analyserats. Antal och procentandel för de 

individuella faktorerna ålder, kön, tidigare röstundervisning och röstbehandling samt 

röstkrävande fritidsaktiviteter för universitetslärare med och utan röstbesvär samt för alla 

deltagare ses i Tabell 3.  

 

Tabell 3. Fördelning i antal och procent för individuella faktorer för universitetslärare 

med och utan röstbesvär samt för hela gruppen 

 

Individuell faktor Grupp 1  
(n=8) 

Grupp 2  
(n=67) 

Totalt 
(n=75) 

 
Åldera, b 

  

Max-min (år) 32–63 25–65 25–65 

Medel (år) 55,13 46,59 47,51 

Kön   

Kvinnor    

Andel (%) 50 61,2 60 

Antal (n) 4 41 45 

Män    

Andel (%) 50 35,8 37,3 

Antal (n) 4 24 28 

Annat    

Andel (%) 0 2,9 2,6 

Antal (n) 0 2 2 

Tidigare röstundervisning    

Andel (%) 25 44,8 42,7 

Antal (n) 2 30 32 

Tidigare röstbehandling   

Andel (%) 12,5 3 4 

Antal (n) 1 2 3 

Röstkrävande fritidsaktivitet    

Andel (%) 25 23,9 24 

Antal (n) 
 

2 16 18 

aAlla universitetslärare har inte fyllt i kategorin. Dessa värden är uträknade för de som fyllt i 

kategorin. 
bp<0,05 
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Arbetsmiljömässiga faktorer och röstbesvär (Forskningsfråga 2)  

De eventuellt påverkande faktorerna; antal år universitetslärarna undervisat, 

anställningstitel, det totala antalet undervisningstimmar per vecka, antal arbetsrelaterade 

mötestimmar per vecka och upplevande av röstkrävande aspekt av arbetet analyserades.  

Universitetslärarna i grupp 1 hade undervisat i medeltal 19,06 år, jämfört med 13,99 

år för resterande deltagare. Resultatet visade inget signifikant samband mellan röstbesvär 

och antal år deltagarna hade undervisat (r=-0,16, p=0,17). I grupp 1 hade 5 deltagare 

anställningstiteln lektor eller professor, 1 adjunkt, 1 doktorand och 1 hade en annan 

anställning där undervisning ingick. I grupp 2 hade 39 deltagare anställningstiteln lektor 

eller professor, 11 adjunkt, 13 doktorand och 4 hade en annan anställning med 

undervisning. Gällande anställningstitel och röstbesvär fanns ingen signifikant skillnad 

(ρ=-0,02, p=0,86).  

Det totala antalet undervisningstimmar per vecka var i medeltal 11,19 för grupp 1 

och 7,32 för grupp 2, vilket inte var en signifikant skillnad (r=-0,16, p=0,19). Deltagarna 

med röstbesvär tillbringade i medeltal 4,88 timmar per vecka på arbetsrelaterade möten, 

jämfört med 8,06 timmar för de som inte hade röstbesvär. Det var ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna (r=0,14, p=0,24). Av universitetslärarna i grupp 1 var det 75% 

som uppgav att de upplevde någon aspekt av sitt arbete som särskilt röstkrävande, och i 

grupp 2 var det 38,8%. Resultatet visade ett samband som var nära signifikans (r=0,23, 

p=0,051). De arbetsmiljömässiga faktorerna antal år undervisat, antal 

undervisningstimmar per vecka, antal studenter per undervisningsform, antal 

mötestimmar per vecka samt upplevande av röstkrävande aspekt i arbetet redovisas i 

Tabell 4. 
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Tabell 4. Fördelning i antal och procent för arbetsmiljömässiga faktorer för 

universitetslärare med och utan röstbesvär samt för hela gruppen 

 

aAlla universitetslärare har inte fyllt i kategorin. Dessa värden är uträknade för de som fyllt i 

kategorin.  

Individuella och arbetsmiljömässiga faktorer och enskilda röstsymptom  

De eventuellt påverkande individuella och arbetsmiljömässiga faktorerna korrelerades 

med att uppleva de enskilda röstsymptomen trött eller ansträngd röst, svag eller hes röst, 

rösten brister eller sviker, svårigheter att höja röststyrkan, behov av att harkla sig eller 

hosta och smärta, spänningar eller klumpkänsla i halsen varje vecka eller oftare. Alla 

universitetslärare ingick i korrelationsanalysen. 

När röstsymptomet trött eller ansträngd röst korrelerades mot eventuellt 

påverkande faktorer påvisades signifikanta samband mellan trött eller ansträngd röst och 

högre ålder (r=-0,261, p=0,025) och mellan trött eller ansträngd röst och genomgången 

röstbehandling (ρ=0,343, p=0,003). Vid korrelationsanalys av röstsymptomet svag eller 

hes röst påvisades signifikanta samband mellan svag eller hes röst och högre ålder (r=-

0,295, p=0,011) samt mellan svag eller hes röst och ju fler år deltagarna hade undervisat 

(r=-0,243, p=0,037). Vid korrelationsanalys av röstsymptomet svårigheter att höja 

röststyrkan sågs ett signifikant samband mellan svårigheter att höja röststyrkan och lägre 

ålder (r=0,257, p=0,027). Inga samband kunde ses mellan några individuella eller 

arbetsmiljömässiga faktorer och röstsymptomen behov av att harkla sig eller hosta, att 

rösten brister eller sviker, samt smärta, spänningar eller klumpkänsla i halsen. 

Korrelationskoefficient samt signifikansvärde för individuella faktorer och enskilda 

Arbetsmiljömässig faktor Grupp 1  
(n=8) 

 Grupp 2 
(n=67) 

Totalt 
(n=75) 

 
Antal år undervisat 

 

   

Min-max (år) 2–35  1–32 1–35 

Medel (år) 19,06  13,99 14,54 

Genomsnittligt antal undervisningstimmar/veckaa 

Min-max (timmar) 2–24  0,5–50 0,5–50 

Medel (timmar) 11,19  7,31 7,76 

Genomsnittligt antal mötestimmar/veckaa    

Min-max (timmar) 0,5–15  0,5–30 0,5–30 

Medel (timmar 4,87  8,06 7,7 

Röstkrävande aspekt av arbetet    

Andel (%) 75  38,6 42,6 

Antal (n) 
 

6  26 32 
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röstsymptom redovisas i Bilaga 3. Motsvarande värden för arbetsmiljömässiga faktorer 

och enskilda röstsymptom redovisas i Bilaga 4. 

Diskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka förekomsten av upplevda röstbesvär hos 

universitetslärare i Sverige och de eventuella faktorer som kan påverka förekomsten. 

Detta gjordes genom en enkätundersökning där ett självskattningsformulär med 

röstsymptom ingick. Studiens forskningsfrågor var: (1) Hur ser prevalensen av upplevda 

röstbesvär och förekomst av symptom på röstbesvär ut på gruppnivå hos 

universitetslärare vid Umeå universitet? (2) Vilka skillnader finns gällande individuella 

och arbetsmiljömässiga faktorer mellan de universitetslärare som upplever röstbesvär och 

de som inte upplever röstbesvär? 

Prevalensen av upplevda röstbesvär (Forskningsfråga 1)  

I den här studien definierades röstbesvär som två eller fler röstsymptom upplevda varje 

vecka eller oftare under det senaste året, enligt förslag av Simberg et al. (2001) och senare 

även använt av Ohlsson et al. (2012). När resultatet i den aktuella studien jämförs med 

tidigare forskning bör det tas i beaktande att röstbesvär definierats olika i tidigare 

prevalensstudier. Vi valde att undersöka punktprevalensen av röstbesvär och fick därför 

ett lägre antal deltagare med upplevda röstbesvär än studier som undersökt prevalensen 

av röstbesvär under en livstid. Exempelvis var prevalensen av röstbesvär någon gång i 

livet 45% i studien av Higgins och Smith (2012). Inför den aktuella studien kunde inga 

undersökningar av punktprevalens av röstbesvär hos universitetslärare hittas och därför 

valde vi att jämföra med tidigare studier som behandlar punktprevalens av röstbesvär hos 

övriga lärare. 

Enligt definitionen som användes i vår studie upplevde 10,7% av 75 

universitetslärare röstbesvär. Därutöver upplevde 13,3% endast ett röstsymptom en gång i 

veckan eller oftare och 29,3% upplevde inga symptom alls. Vid jämförelse med tidigare 

studier som undersökt punktprevalens av upplevda röstbesvär hos övriga lärare med 

resultat mellan 11–13% (Behlau et al., 2012; Lyberg Åhlander et al., 2011; Roy, Merrill, 

Thibeault, Parsa et al., 2004) ses att det är lika vanligt att universitetslärare upplever 

röstbesvär som att övriga lärare gör det. När vi jämför vårt resultat där 10,7% av 

universitetslärarna upplever röstbesvär med resultat från tidigare prevalensstudier på den 

generella befolkningen där 6,2–7,5% upplevde röstbesvär (Behlau et al., 2012; Roy, 

Merrill, Thibeault, Parsa et al., 2004) ses att universitetslärarna har en högre förekomst av 

röstbesvär än den generella befolkningen. Däremot finns ingen övergripande forskning 

vad gäller förekomst av röstbesvär hos den generella befolkningen i Sverige vars resultat 

den aktuella studien kan jämföras med. 

Vid resultattolkning i denna studie bör noteras att deltagandet i studien var frivilligt 

samt att deltagarna som rekryterades vid arbetsplatsträffarna hade fått kort information 

om studiens syfte inför arbetsplatsträffen. Det här kan ha skapat en bias mot att deltagare 
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med upplevda röstbesvär i högre grad närvarade vid arbetsplatsträffarna och kan således 

ha påverkat studiens resultat. 

Resultaten i vår studie visar att de oftast upplevda röstsymptomen hos 

universitetslärare med röstbesvär är trött eller ansträngd röst, hes eller svag röst, behov 

av att harkla sig eller hosta samt smärta, spänningar eller klumpkänsla i halsen. De här 

resultaten stödjer tidigare studier som visat att de vanligaste upplevda röstsymptomen hos 

övriga lärare respektive lärarstudenter är trött eller ansträngd röst samt hes eller svag 

röst (Simberg et al. 2005) och behov av att harkla sig eller hosta samt smärta, 

spänningar eller klumpkänsla i halsen (Ohlsson et al. 2012). I och med dessa resultat blir 

det svårt att uttala sig om huruvida det bör fästas större vikt vid något särskilt 

röstsymptom vid förebyggandet av röstbesvär. Det blir dock tydligt att röstbesvär kan arta 

sig på olika sätt för olika universitetslärare och alla uppvisade röstsymptom bör därför tas 

på allvar och förebyggas genom utbildning i röstergonomi. 

Påverkande individuella och arbetsmiljömässiga faktorer (Forskningsfråga 2)  

Resultatet av den aktuella studien visar att högre ålder ökar förekomsten av upplevda 

röstbesvär hos universitetslärare. Detta resultat styrker tidigare forskningsresultat som 

visat att äldre lärare löper större risk att drabbas av röstbesvär (Roy, Merrill, Thibeault, 

Parsa et al., 2004). Den ålderspåverkan som ses i aktuell studie har också stöd i tidigare 

studier som visat att stämbanden genomgår åldersförändringar, till exempel att de blir 

tunnare med stigande ålder (Martins et al., 2015). De upplevda röstbesvären hos de äldre 

universitetslärarna kan möjligtvis bero på en kombination av de anatomiska 

åldersförändringarna och att de äldre universitetslärarna generellt har undervisat längre 

och därmed belastat rösten under en längre tid. I övrigt har inga andra signifikanta 

samband hittats.  

Tidigare studier har visat att röstbesvär är vanligare hos kvinnor än män, både när 

det gäller den generella befolkningen och hos lärare (Behlau et al., 2012; Fritzell, 1996; 

Roy, Merrill, Thibeault, Parsa et al., 2004; Russell et al., 1998). I vår studie sågs dock 

ingen påverkan av kön på upplevda röstbesvär. Däremot stämmer våra resultat överens 

med resultaten i studien av Higgins och Smith (2012) där det inte heller visade sig vara 

någon skillnad i förekomst av upplevda röstbesvär mellan manliga och kvinnliga 

universitetslärare. Könsfördelningen i vår studie skiljer sig något från könsfördelningen 

för universitetslärare i hela Sverige; 60% av universitetslärarna var kvinnor och 37,3% 

män i vår studie jämfört med "44% kvinnor och 55% män" [sic] för hela Sverige (SCB, 

2016a, s. 33).  Könsfördelningen i aktuell studie är däremot jämnare än vad det är för 

andra lärare i Sverige, vilket är 76% kvinnor och 24% män (SCB, 2016a). Det är dock 

viktigt att komma ihåg att deltagarna i vår studie arbetade vid ett fåtal institutioner vid ett 

enda universitet.  

Det var procentuellt en högre andel universitetslärare med upplevda röstbesvär som 

också uppgav att de upplevde någon särskild aspekt av sitt arbete som röstkrävande. En 

tänkbar orsak till detta kan vara att de som upplever röstbesvär även är mer medvetna om 

vilka moment eller företeelser i arbetet som upplevs som röstkrävande.  
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Inga andra individuella eller arbetsmiljömässiga faktorer än ålder kunde kopplas 

ihop med att uppleva röstbesvär i aktuell studie. Detta tillsammans med att upplevda 

röstbesvär var lika vanligt förekommande hos universitetslärarna i den här studien som 

hos övriga lärare i andra studier tyder på att röstbesvären beror på röstbelastningen i 

arbetet snarare än att de har någon annan enskild orsak.  

Påverkande individuella och arbetsmiljömässiga faktorer och enskilda 

röstsymptom 

När korrelation mellan de enskilda röstsymptomen och de individuella och 

arbetsmiljömässiga faktorerna för alla universitetslärare analyserades visade resultatet att 

vissa faktorer påverkade risken att drabbas av specifika röstsymptom. Högre ålder verkar 

öka risken att drabbas av trött eller ansträngd röst samt svag eller hes röst. Däremot 

verkar en lägre ålder ha ett samband med svårigheter att höja röststyrkan. Mellan 

röstsymptomet trött eller ansträngd röst och genomgången röstbehandling visades ett 

signifikant samband, vilket kan tyda på att de som har genomgått röstbehandling tidigare 

har haft röstbesvär. Vidare visade resultatet att risken att drabbas av svag eller hes röst 

tycks öka ju längre en universitetslärare har undervisat. Av dessa resultat är det ett som 

sticker ut, nämligen att det är vanligare att yngre universitetslärare har svårt att höja 

röststyrkan. Detta har inte tidigare beskrivits, men en möjlig hypotes är att de yngre 

universitetslärarna inte har lika stor vana av att tala inför stora studentgrupper med god 

röstergonomi. En annan möjlig hypotes är att yngre universitetslärare i högre grad 

upplever stress i arbetssituationen, vilket också har visats påverka rösten negativt 

(Holmqvist Jämsén, 2017). För att förebygga risken att yngre universitetslärare drabbas 

av svårigheter att höja röststyrkan vore det nödvändigt med förebyggande behandling där 

universitetslärare får lära sig hur de på bästa sätt kan använda rösten i arbetet. 

Röstbesvär – ett växande problem? 

Vid analys av resultaten i aktuell studie kunde författarna till studien se att en del av 

deltagarna som inte uppnådde två upplevda röstsymptom veckovis eller oftare däremot 

hade ett röstsymptom som förekom varje vecka eller oftare. Det här resultatet kan ge 

indikationer på att dessa universitetslärare befinner sig i en potentiell riskzon för att 

utveckla röstbesvär och det borde därför fästas uppmärksamhet vid gruppen för att 

förhindra framtida röstbesvär. Ett sätt att göra detta på är att närmare analysera den 

grupp som upplevde ett röstsymptom veckovis eller oftare. Resultatet visade att 13,3% (10 

av 75) av universitetslärarna upplevde ett röstsymptom varje vecka eller oftare. De 

vanligaste röstsymptomen i den här gruppen var trött eller ansträngd röst (40%), 

svårigheter att höja rösten (30%) och behov av att harkla sig eller hosta (30%). De 

vanligaste symptomen skiljer sig något mellan den här gruppen och gruppen som upplever 

röstbesvär, vilket innebär att det inte går att säga att vissa röstsymptom skulle vara 

prognostiska för utvecklande av röstbesvär. Vid analys av eventuella korrelationer mellan 

de individuella och arbetsmiljömässiga faktorerna och att uppleva ett röstsymptom 
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veckovis eller oftare, samt mellan de individuella och arbetsmiljömässiga faktorerna och 

enskilda röstsymptom sågs dock inga signifikanta samband i den här gruppen. 

För att minska risken att denna grupp drabbas av röstbesvär är vårt förslag att 

erbjuda universitetslärare förebyggande röstbehandling samt röstergonomiska råd för att 

öka medvetenheten om röstanvändning och röstbelastning hos universitetslärarkåren. 

Tidigare forskning har visat att förebyggande röstbehandling kan minska förekomsten av 

röstbesvär hos lärare (Pasa et al., 2007) och därför anser författarna till studien att 

förebyggande röstintervention är väsentligt även för universitetslärare.  

Arbetsmiljön för universitetslärare kan behöva anpassas för att minska risken att 

drabbas av röstbesvär. I svaren på den öppna frågan ”Finns det någon aspekt av ditt 

arbete som du upplever som särskilt röstkrävande?” som inkluderades i enkäten förekom 

tre huvudämnen; (1) föreläsningar, (2) stora studentgrupper och (3) utrymmen och 

hjälpmedel. Till stor del kan det sägas att dessa ämnen hör ihop, vilket också sågs i svaren. 

Ett flertal universitetslärare uppger både föreläsningar och till exempel stora 

studentgrupper som något de upplever som särskilt röstkrävande. Att föreläsningar som 

undervisningsform upplevs som särskilt röstkrävande är inte förvånande. Under 

föreläsningar är rösten det viktigaste arbetsverktyget, och är studentgruppen och/eller 

föreläsningslokalen stor kan föreläsaren behöva anstränga rösten mycket för att nå ut till 

alla åhörare. Några universitetslärare uppgav att de upplevde en brist på mikrofoner eller 

röstförstärkare i föreläsningssalarna. Mikrofon och röstförstärkare är viktiga hjälpmedel i 

röstkrävande yrken då de minskar belastningen på användarens stämband (AV, 2011). Att 

få tillgång till dylika hjälpmedel skulle enligt författarna till studien innebära en gynnsam 

anpassning av arbetsmiljön för universitetslärare. 

Metoddiskussion 

Att använda sig av enkät med bifogat självskattningsformulär är ett vanligt 

tillvägagångssätt för att undersöka förekomst av röstbesvär och har i flertalet studier visat 

sig vara en tillförlitlig metod (Martins et al., 2014; Mattiske et al., 1998). Därför valdes 

detta som metod i den aktuella studien. Metoden medförde att alla deltagare fick 

information om studiens syfte på samma sätt oavsett när de fyllde i enkäten. Vidare är 

metoden tidseffektiv, särskilt i och med att enkäterna till stor del distribuerades till 

deltagarna vid arbetsplatsträffar. Detta innebar att ett stort antal enkäter kunde samlas in 

vid ett och samma tillfälle.  

En negativ aspekt av en enkätundersökning är att deltagarna inte har möjlighet att 

fråga upp om eventuella frågor är otydliga. Detta försökte vi i denna studie kompensera 

för genom att genomföra en pilotstudie innan studien. Tack vare pilotstudien kunde ett 

flertal frågor förtydligas, men det går emellertid inte att utesluta att vissa frågor i enkäten 

var svårförstådda. En fråga som var problematisk för deltagarna att besvara var frågan 

gällande undervisningstimmar fördelat per vecka och undervisningsform (fråga 6). 

Universitetsläraryrket innebär för en majoritet av yrkesutövarna ofta en ojämn 

arbetsbelastning där det ingår både undervisning och forskning, och arbetstiden fördelas 

olika under olika veckor. Det var därför svårt för deltagarna att uppskatta hur en 

genomsnittlig vecka skulle se ut gällande antal undervisningstimmar, vilket ett flertal 
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deltagare i studien uppgav. En annan negativ aspekt av enkät som metod är att vi som 

testledare inte hade möjlighet att fråga upp om något svar var otydligt, vilket försvårade 

analysen. 

I enkäten deltagarna fyllde i stod definitionen av röstbesvär skriven under frågorna 

som ingick i Screen6 (fråga 16). Detta kan ha påverkat resultatet i vår studie.   

Det går inte att säkerställa validiteten för enkätdelen av studien. Detta för att 

enkäten utformades och bearbetades av författarna till studien samt att pilotstudien av 

enkäten utfördes på en liten population. Hade fler pilotstudier på större populationer 

genomförts hade enkätfrågorna sannolikt formulerats tydligare. 

Förekomsten av upplevda röstbesvär hos universitetslärarna i denna studie 

stämmer procentuellt överens med flertalet studier som undersökt förekomst av upplevda 

röstbesvär hos övriga lärare med självskattningsformulär som metod. Därför drar 

författarna till studien slutsatsen att självskattningsformulär som metod är ett tillförlitligt 

sätt att mäta förekomst av upplevda röstbesvär.  

Kliniska implikationer och förslag till framtida forskning  

En nationellt och internationellt samstämmig definition av röstbesvär önskas. Det skulle 

underlätta jämförelser mellan resultat i olika studier. I nuläget blir resultat i olika studier 

svåra att jämföra med varandra eftersom definitionen av röstbesvär kan skilja sig mycket 

åt mellan studier. En nationellt samstämmig definition skulle också kunna generera 

nationella riktlinjer att gå efter vid bedömning och därigenom underlätta vid 

diagnosticering av röstbesvär och annan röstproblematik. 

Enligt författarna till aktuell studie borde universitetslärare erhålla förebyggande 

röstintervention inkluderande röstergonomiska råd. Den förebyggande interventionen 

föreslås bestå av andningsövningar, avslappningsövningar och enkla röstövningar. 

Universitetslärare skulle gynnas av kunskap om fördelarna med buk-flankandning samt 

avslappning i axlar och nacke. Både andningen och avslappningen skulle ge 

universitetslärare verktyg för att avlasta stämbanden i arbetet. Flera olika röstsymptom 

visade sig vara lika vanligt förekommande i aktuell studie och därför borde de eventuella 

röstövningar som skulle ingå i en förebyggande intervention åtminstone delvis utformas 

individuellt. De röstergonomiska råd som rekommenderas ingå är generella röstråd, 

såsom att dricka vatten vid harklingsbehov och att vila rösten vid förkylningar. Även 

information om riskfaktorer för röstbesvär föreslås ingå. Den här typen av intervention 

borde lämpligen finnas tillgänglig för universitetslärare innan de börjar undervisa. Om 

universitetslärare får utbildning i sin egen röst och röstanvändning innan de börjar 

undervisa skulle det kunna minska risken att drabbas av röstbesvär. 

I denna studie inkluderades alla typer av idrottsrelaterade fritidsaktiviteter som 

röstkrävande i enlighet med hur Sala et al. (2005) kategoriserar röstkrävande 

fritidsaktiviteter. Vi ställer oss frågande till att räkna alla typer av idrottsrelaterade 

aktiviteter som röstkrävande. Det är stora skillnader i röstanvändning och akustiska 

förutsättningar beroende på idrott. I och med denna kategorisering räknades e-sport med 

röstchatt inte som röstkrävande då det vid tiden för aktuell studie inte räknades som en 

idrott. E-sport innebär tävlande i virtuell miljö och innefattar till exempel Tv-spel eller 
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datorspel (Svenska E-sportföreningen [SESF], u.å.). Precis som andra sporter utövas e-

sport ibland ensam och vid andra tillfällen tillsammans med andra. I och med att andra 

lagsporter kategoriseras som röstkrävande är det förvånande att e-sport inte räknas som 

det. I framtida studier föreslås kategoriseringen av vilka idrottsformer som är 

röstkrävande ses över och specificeras. 

Det saknas fortfarande tillräckligt med forskning angående universitetslärares 

röster. Kompletterande forskning som kombinerar självskattningsformulär med en 

perceptuell bedömning av universitetslärares röster skulle vara av intresse. Detta för att få 

en mer nyanserad bild av vilka typer av röstbesvär och röststörningar som förekommer 

hos universitetslärare. Det vore även betydelsefullt att undersöka deltagarnas stämband 

som ytterligare komplement av samma anledning. Ytterligare komplement i form av 

objektiva mätningar av röstanvändningen i arbetet vore också relevant. Den här studien 

kan ses som en start i undersökandet av röstbesvär hos universitetslärare i Sverige, men 

studier på fler lärosäten behövs för att få en heltäckande bild av röstbesvär hos 

universitetslärare i hela landet. 

Slutsatser  

Syftet med den aktuella studien var att undersöka förekomsten av upplevda röstbesvär hos 

universitetslärare i Sverige och de eventuella faktorer som kunde påverka förekomsten. 

Resultatet i studien visar att röstbesvär är lika vanligt förekommande hos 

universitetslärare som hos övriga lärare (Behlau et al., 2012; Lyberg Åhlander et al., 2011; 

Roy, Merrill, Thibeault, Parsa et al., 2004) samt att röstbesvär är vanligare hos 

universitetslärare än hos personer med yrken där röstbelastningen är lägre. Resultatet 

visar också att högre ålder ökar förekomsten av upplevda röstbesvär hos 

universitetslärare. Den aktuella studien belyser betydelsen av förebyggande 

röstintervention för universitetslärare för att öka medvetenheten om röstanvändningen i 

yrket och på sikt förebygga uppkomsten av röstbesvär. Eventuella sjukskrivningar och 

behandlingar av röstbesvär har visat sig vara kostsamt för samhället (Verdolini & Ramig, 

2001), vilket ökar betydelsen av förebyggandet av röstbesvär.   
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Bilagor 

Bilaga 1. Hela enkäten  

Enkät 

Kod:                                                  Datum:          

Enkäten består av 17 frågor som behandlar bakgrundsinformation, röstanvändning och 

nuvarande arbetssituation. Vid flervalsfrågor ringa in det alternativ som stämmer bäst 

överens för dig. 

 

1) Din ålder: ______  

2) Är du 

o Man 

o Kvinna  

o Annat  

o Vill ej ange  

3) Din yrkestitel: -

________________________________________________________ 

4) Undervisar du nu eller har du undervisat vid Umeå universitet under de senaste 

sex (6) månaderna? 

o Ja  

o Nej  

Om nej, hoppa till fråga 9. 

5) Hur länge har du undervisat på universitetsnivå? 

________________________________________________________ 

6) Ungefär hur många timmar per vecka undervisar du? (en genomssnittsvecka) 

o Föreläsningar ____________ 

o Seminarier ______________ 
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o Workshops ______________ 

o Flipped classrooms _________ 

o Handledning _____________ 

o Annat __________________ 

Om annat, vad:________________________________________ 

7) Hur många studenter består klasserna du undervisar av? (ange spann; min-max) 

o Föreläsningar ____________ 

o Seminarier ______________ 

o Workshops ______________ 

o Flipped classroom _________ 

o Handledning ____________ 

o Annat _________________ 

8) Hur många minuters sammanlagd rast per undervisningstimme brukar du ta?  

o 0–5 minuter 

o 5–15 minuter 

o 15 minuter + 

9) Ungefär hur många timmar per vecka spenderar du på arbetsrelaterade möten av 

olika slag där du använder rösten? (t.ex. enskilda möten, telefonmöten) 

________________________________________________________ 

10) Har du fått någon tidigare röstundervisning? (t.ex. röstutbildning, retorik, sång, 

teater) 

o Ja  

o Nej  

o Vet inte 

Om ja, vilken typ av röstundervisning? 

___________________________________________________ 

  

__________________________________________________ 
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Hur mycket röstundervisning? -

___________________________________________________ 

Hur länge sedan var detta? 

___________________________________________________ 

11) Har du fått någon tidigare röstbehandling? 

o Ja  

o Nej 

o Vet inte  

Om ja, vilken typ av behandling? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Hur länge sen var detta? 

___________________________________________________ 

12) Har du någon hobby där du upplever att du använder rösten mycket? Om ja, 

vilken? (t.ex. kör, idrottsledare, teater) 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

13) Tar du någon slags medicin eller halstabletter för halsont eller röstbesvär? 

o Ja  

o Nej  

14) Har du under det senaste halvåret sökt hjälp hos logoped eller läkare för upplevda 

röstbesvär? 

o Ja  

o Nej  

15) Röker du? 

o Ja 

o Nej 
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16) Hur ofta har du haft följande symptom under det senaste året (välj ett alternativ) 

 

Blir din röst trött eller 

ansträngd? 

Varje dag Varje vecka  Mera sällan  Inte alls  

Blir din röst svag eller hes 

när du talar? 

    

Brister eller sviker rösten 

när du talar? 

    

Har du svårt att höja din 

röststyrka? 

    

Har du behov av att harkla 

eller hosta när du talar? 

    

Har du ont i halsen, känns 

halsen spänd eller känner 

du en ”klump” i halsen? 

    

Att ha två av symptomen dagligen eller varje vecka bedöms som röstproblem.  

Ur Sala E, Sihvo M, Laine A (2005). Röstergonomi: Rösten – ett fungerande arbetsredskap. Institutet för arbetshygien, 

Arbetarskyddsstyrelsen, Helsingfors. 

 

17) Finns det någon aspekt av ditt arbete som du upplever som särskilt röstkrävande? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Bilaga 2. Samtyckesblankett 

Information till deltagare 

 
Vi är två logopedstudenter vid Umeå universitet som nu skriver vårt examensarbete om 

universitetslärares röster. Syftet med vår studie är att undersöka förekomsten av upplevda 

röstbesvär hos universitetslärare i Sverige. Arbetet går ut på att samla in uppgifter som rör 

röstbesvär och arbetssituation för universitetslärare verksamma vid Umeå universitet. Vi 

tillfrågar nu dig som anställd vid Umeå universitet om du vill delta i denna studie. Du 

kommer vid detta tillfälle att få fylla i ett självskattningsformulär om din röst samt en 

enkät med kompletterande frågor som handlar om din nuvarande arbetssituation. 

Ifyllandet av formuläret och enkäten sker individuellt och tar ungefär 15-20 minuter. Den 

information du fyller i kommer att kodas för att senare kunna analyseras konfidentiellt. 

Din information kommer endast att behandlas av de ansvariga för studien. Ditt 

deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst under studien avbryta ditt deltagande 

utan att behöva ange orsak. Du kan avbryta deltagandet genom att mejla tilldelad kod till 

ansvarig handledare för studien. Om det under ifyllandet framkommer att du uppfyller 

kriterierna för röstbesvär kan du ta kontakt med leg. logoped Elisabeth Nilsson. 
Vi kommer att tillsammans med leg. Logoped Elisabeth Nilsson ha ett kortare 

informationstillfälle om rösthygien och röstergonomi i direkt anslutning till ifyllandet av 

enkäten. Detta kommer att ta ungefär 10-15 minuter. 
Stort tack för er medverkan!  

  

Vänligen,  

  

Logopedstudenter                Erika Snellman                                Frida Widlöf             
                                     erika.l.snellman@gmail.com       fridawidlof@hotmail.se  

  

Under handledning av        Kirk Sullivan                                    Elisabeth Nilsson 
Professor i lingvistik                       Leg. Logoped 
Institutionen för språkstudier      Institutionen för språkstudier 
Umeå universitet                             Umeå universitet 
Kirk.sullivan@umu.se                    Elisabeth.t.nilsson@umu.se 

  

mailto:erika.l.snellman@gmail.com
mailto:fridawidlof@hotmail.se
mailto:Kirk.sullivan@umu.se
mailto:Elisabeth.t.nilsson@umu.se
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Samtycke till deltagande 

 
Jag har fått information om studien och syftet med denna. Jag är medveten om att mitt 

deltagande är frivilligt och att jag när som helst studien kan avbryta mitt deltagande utan 

att behöva ange orsak genom att mejla tilldelad kod till ansvarig handledare för studien. 

Jag har fått vetskap om att informationen jag fyller i kommer att behandlas konfidentiellt.  
Jag ger härmed mitt samtycke till att delta i studien och samtycker därmed att det 

material som samlas in får användas i forskningsändamål. 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

________________________________________________ 
Ort och datum 

  

________________________________________________ 
Underskrift 

  

________________________________________________ 
Namnförtydligande 
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Bilaga 3. Korrelationskoefficient och p-värde för enskilda röstsymptom och 

individuella faktorer 

Röstsymptom Bakgrundsfaktor  r-värde ρ-värde p-värde 
      

Trött eller ansträngd röst     

 Åldera  -0,261 - 0,025b 

 Kön  - -0,137 0,24 

 Tidigare röstunderv.  - -0,07 0,552 

 Tidigare röstbeh.  - 0,343 0,003c 

 Fritidsaktivitet  - -0,015 0,896 

Svag eller hes röst      

 Åldera  -0,295 - 0,011b 

 Kön  - 0,006 0,961 

 Tidigare röstunderv.  - -0,122 0,295 

 Tidigare röstbeh.  - 0,218 0,06 

 Fritidsaktivitet  - -0,025 0,831 

Rösten brister eller sviker     

 Åldera  -0,145 - 0,217 

 Kön  - -0,029 0,805 

 Tidigare röstunderv.  - 0,025 0,834 

 Tidigare röstbeh.  - -0,03 0,774 

 Fritidsaktivitet  - -0,093 0,427 

Svårigheter att höja röststyrkana     

 Åldera  0,257 - 0,027b 

 Kön  - 0,165 0,156 

 Tidigare röstunderv.  - 0,099 0,398 

 Tidigare röstbeh.  - -0,042 0,723 

 Fritidsaktivitet  - -0,115 0,327 

Behov av att harkla sig eller hosta     

 Åldera  -0,035 - 0,765 

 Kön  - -0,146 0,212 

 Tidigare röstunderv.  - -0,036 0,754 

 Tidigare röstbeh.  - 0,15 0,199 

 Fritidsaktivitet  - 0,008 0,945 

Smärta, spänningar eller klumpkänsla i halsen     

 Åldera  -0,193 - 0,1 

 Kön  - 0,045 0,701 

 Tidigare röstunderv.  - -0,056 0,635 

 Tidigare röstbeh.  - -0,06 0,608 

 Fritidsaktivitet  - -0,051 0,666 

aAlla universitetslärare har inte fyllt i kategorin. Dessa värden är uträknade för de som fyllt i 
kategorin.  
 bp<0,05 
cp<0,01 
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Bilaga 4. Korrelationskoefficient och p-värde för enskilda röstsymptom och 

arbetsmiljöfaktorer 

aAlla universitetslärare har inte fyllt i kategorin. Dessa värden är uträknade för de som fyllt i 
kategorin.  
bp<0,05 

Röstsymptom Bakgrundsfaktor  r-värde ρ-värde p-värde 
      

Trött eller ansträngd röst     

 Antal år undervisat  -0,093 - 0,429 

 Undervisningstimmar/vecka  -0,023 - 0,849 

 Arbetsmötestimmar/vecka  0,107 - 0,371 

 Röstkrävande aspekt av arbetet  - 0,096 0,411 

Svag eller hes röst     

 Antal år undervisat  -0,243 - 0,037b 

 Undervisningstimmar/vecka  -0,02 - 0,872 

 Arbetsmötestimmar/vecka  0,038 - 0,751 

 Röstkrävande aspekt av arbetet  - 0,094 0,42 

Rösten brister eller sviker     

 Antal år undervisat  -0,101 - 0,391 

 Undervisningstimmar/vecka  -0,089 - 0,463 

 Arbetsmötestimmar/vecka  -0,066 - 0,583 

 Röstkrävande aspekt av arbetet  - 0,025 0,834 

Svårigheter att höja röststyrkana     

 Antal år undervisat  0,203 - 0,082 

 Undervisningstimmar/vecka  0,134 - 0,27 

 Arbetsmötestimmar/vecka  0,136 - 0,253 

 Röstkrävande aspekt av arbetet  - 0,099 0,398 

Behov av att harkla sig eller hosta     

 Antal år undervisat  0,004 - 0,975 

 Undervisningstimmar/vecka  -0,14 - 0,248 

 Arbetsmötestimmar/vecka  0,099 - 0,408 

 Röstkrävande aspekt av arbetet  - 0,226 0,051 

Smärta, spänningar eller klumpkänsla i halsen     

 Antal år undervisat  -0,072 - 0,543 

 Undervisningstimmar/vecka  -0,086 - 0,479 

 Arbetsmötestimmar/vecka  0,064 - 0,591 

 Röstkrävande aspekt av arbetet 
 

 - 0,143 0,221 


