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Sammanfattning 
 
Bakgrund 
 
Musikal är dans, teater och sång integrerat. De röstkrav musikalartisten har får anses 
exceptionellt höga. Nästan oavsett rösthälsa förväntas musikalartisten prestera under långa 
föreställningar med krav på röstkvalitet där både tal- och sångrösten belastas. 
Musikalakademien i Umeå är en treårig folkhögskoleutbildning med ambitionen att skapa 
förutsättningar för studenterna att möta de hårda krav som kommer att ställas i yrkeslivet. 
Detta till trots har både yrkesprofessionella och blivande musikalartister en högre 
förekomst av röstproblem jämfört med flera andra yrkesgrupper.   

 
Syfte  
 
Föreliggande studie syftade till att undersöka musikalstudenters upplevelse av sin tal- och 
sångröst i jämförelse med amatörsångares upplevelser av sin röst. Utöver detta avsåg även 
studien att bidra med kunskap om användbarheten av RHI och RHI-s för respektive grupp. 

 
Metod  
 
Studien hade två deltagargrupper; interventionsgruppen vilken bestod av tretton 
musikalstudenter (7 kvinnor, 6 män) från Musikalakademien i Umeå och kontrollgruppen 
vilken utgjordes av 13 amatörsångare (10 kvinnor, 3 män) från körer i Umeå och Linköping. 
Samtliga deltagare bedömde sin röst utifrån validerade självskattningsformulär för talröst 
(RHI) och sångröst (RHI-s). Utfallen studerades och jämfördes på grupp- och individnivå. 

 
Resultat 

 
Samtliga deltagare upplevde större problem med sångrösten än talrösten. Amatörsångarna 
upplevde mer tal- och sångröstproblem än musikalartisterna.  

 
Slutsatser  
 
Studien visade att skolade musikalstudenter upplever lägre grad av röstproblem i jämförelse 
med oskolade amatörsångare. Sångröstproblem förekom i högre utsträckning än 
talröstproblem hos båda grupperna. Det validerade självskattningsformuläret RHI-s (för 
sångröst) bör användas för att studera professionella sångare. Det likvärdiga formuläret 
RHI (för talröst) är att föredra vid klinisk röstbedömning av amatörsångare. 
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Inledning 
 
Musikal består av teater, sång och dans. Vid både sång och teater ställs höga krav på rösten 
(Hertegård, 2008) och den höga röstbelastningen gör musikalartister till en av de grupper 
som är oftast drabbas av yrkesrelaterade röstproblem (Watson, Oakeshott, Kwame, & 
Rubin, 2013; Arbetsmiljöverket, 2017). Föreliggande studie undersöker hur röstskolade 
musikalstudenter upplever sin tal- respektive sångröst, i jämförelse med självskattningar 
gjorda av oskolade körsångare. 

 
 
Bakgrund  
 
Inom flera yrkesgrupper krävs en fungerande röst och röstkraven på arbetsplatsen kan vara 
stora (Arbetsmiljöverket, 2017). Röstkraven i sig kan utgöras av röstbelastning i form av 
lång tids röstanvändning, hög röststyrka och/eller högt röstläge (Titze, 1999; Hertegård, 
2008).  

För att bilda röst krävs samverkan mellan andningsapparaten, struphuvudet och 
ansatsröret, dessa delar kallas tillsammans röstorganet. Andningsapparaten pressar luften 
upp från lungorna tills den når stämbanden i struphuvudet. Struphuvudets yttre arkitektur 
består av brosk, ligament, muskler, membran och en slemhinna. På stämbandsnivån skapas 
tonande ljudproduktion, fonation, genom stämbands-vibrationer. Luftströmmen pressas 
vidare upp genom ansatsröret som består av svalg, munhåla och näshåla där vi med hjälp 
av artikulation skapar olika språkljud (Lindblad, 1992; Sundberg, 2001). 

Både omgivningsfaktorer och personliga förutsättningar måste samverka för att 
rösten ska fungera optimalt. En fysiskt påfrestande arbetsmiljö med bakgrundsbuller, dålig 
rumsakustik och ett torrt inomhusklimat är exempel på yttre påverkansfaktorer som medför 
hög röstbelastning. Även stress eller på annat sätt psykiskt påfrestande arbetsmiljö kan leda 
till en ökad risk för röstbelastning (Arbetsmiljöverket, 2017). Individrelaterade faktorer som 
kan påverka rösten är exempelvis känsloläge, hälsotillstånd och kön (Lindblad, 1992). 

I puberteten ökar struphuvudets storlek markant hos pojkar och deras röstläge 
sjunker i genomsnitt en oktav på grund av att stämbandens svängningsfrekvens minskar. 
En vuxen kvinnas stämband är kortare och svänger med högre frekvens än mannens, det 
vill säga fler stämbandskollisioner per sekund, vilket bidrar till en ökad risk för 
belastningsskador hos kvinnorösten (Lindblad, 1992). Fler kvinnor än män söker vård för 
tal- och sångröstproblem (Vilkman, 2004). Förekomsten av yrkesrelaterade röstproblem är 
högre hos kvinnor än hos män (Dejonckere, 2001).  

Arbetsrelaterade röstproblem är vanliga hos bland annat musikalartister, lärare, 
präster och svetsare, yrken som är särskilt utsatta då rösten är ett betydande arbetsverktyg 
och arbetsmiljön suboptimal (Arbetsmiljöverket, 2017). När kraven och belastningen på 
rösten blir för höga kan röstbesvär uppstå (Vilkman, 2004).  Många yrken ställer höga krav 
på rösten utifrån framförallt en kvalitetsaspekt eller en belastningsaspekt. Exempelvis har 
lärare vissa kvalitetskrav på rösten men belastar framförallt rösten genom en stor andel 
fonationstid (Vilkman, 2000). Vilkman (2004) visade att rösthälsan påverkas negativt av 
långvarig röstanvändning. För andra yrkesgrupper, som svetsare eller byggarbetare består 
röstbelastningen snarare av att behöva överrösta buller, men däremot ställs inga krav på 
röstkvalitet. För professionella röstartister som sångare, skådespelare och musikalartister 
ställs höga krav på rösten vad gäller både kvalitet och belastning. De måste prestera med 
god röstkvalitet, ofta under påverkan av ytterligare röstbelastande faktorer (Vilkman, 2000) 
så som torr luft eller dålig rumsakustik (Vilkman, 2004). 

Till skillnad från skådespelare och sångare, har musikalartisten en hög belastning på 
både tal- och sångröst (Watson et al., 2013; Arbetsmiljöverket, 2017). Det krävs att rösten 
är pålitlig och uthållig då repetitionstiden ofta är lång. Även kraven på röstkvalitet är höga 
och precis som hos skådespelare förväntas rösten kunna anpassas till alla typer av känslor 
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och röstkvaliteter för att uttrycka rollkaraktären. Musikalartisten är även professionell 
sångare (Watson et al. 2013) och förväntas som sångare bemästra ett stort röstregister med 
god röstkvalitet (Hertegård, 2008). Musikalartister är således en grupp professionella 
röstanvändare vilken är särskilt utsatt för arbetsrelaterade röstproblem på grund av höga 
krav på både röstbelastning och röstkvalitet (Watson et al., 2013). En musikalartist 
förväntas behärska flera olika sångstilar, populärmusikaliska genrer såväl som klassisk 
sång. Musikalartister använder ofta en sångteknik som utgörs av en röst i övre delen av 
bröstregistret där rösten låter intensiv och pressad, så kallad belting. Vid frekvent 
användande av belting-teknik kan belastningsskador genom upprepade och kraftiga 
stämbandskollisioner uppstå. Detta på grund av att det subglottiska trycket är högt 
samtidigt som stämbanden är sträckta och svänger med hög anspänning (Sundberg 2001; 
Hertegård, 2008). 

Om rösten belastas för mycket i förhållande till vad den är tränad för och med felaktig 
röstteknik kan det leda till röstproblem av så väl funktionell (rösttrötthet) som organisk 
karaktär (exempelvis stämbandsknottror) (Titze, 1999; Lindestad & Södersten, 2008). 
Stämbandsknottror är enligt flera tidigare studier den mest frekvent diagnosticerade 
röststörningen hos sångare (Lamarche, Westerlund, Verduyckt, & Ternström, 2010; Beaud, 
Amy de la Bretèque, Pillot-Loiseau, & Henrich, 2017). För att rösten ska återhämta sig efter 
hög belastning krävs röstvila. Vid långvarig återkommande röstanvändning finns risk att 
rösten inte hinner återhämta sig från en dag till en annan då rösten åter utsätts för samma 
höga belastning. På så vis ökar risken för stämbandspåverkan och att utveckla en organisk 
röststörning (Titze, 1999) vilket kan ske exempelvis vid intensiva repetitionsperioder.  

Även hos blivande musikalartister har röstproblem visat sig vara vanligt 
förekommande, vilket belyser behovet av preventiva insatser redan under utbildningen 
(Kerro & Tonér, 2004). Ju mer erfarenhet av sång en individ har, desto lindrigare blir 
röstproblemen (Paoliello, Oliveira, & Behlau 2013). Större precision av andningen, 
struphuvudet och artikulationen krävs vid sång jämfört med tal, därav är träning och teknik 
extra viktigt vid sång (Lindblad, 1992; Hertegård, 2008). När en individ skolar sin röst 
förses denne med verktyg för att skona sin röst (Lindestad & Södersten, 2008), något som 
skulle kunna bidra till en lägre frekvens av självupplevd röstproblematik. 

Musikalakademien vid Strömbäcks folkhögskola utanför Umeå är en treårig 
musikalutbildning. Sång, dans och teater integreras där till musikal. För att uppnå hög 
kvalitet och fylla skolans målbeskrivning för utbildningen har Musikalakademien ett team 
av lärare, gästlärare och professionella skådespelare från London samt ett samarbete med 
Royal Academy of Music i London. Eleverna vid Musikalakademien i Umeå undervisas i tal- 
och sångteknik för att lära känna sin egen röst och utveckla en stabil och hållbar röst. Sång 
praktiseras även genom körlektioner (Musikalakademien, 2017).  

Till skillnad från musikalartisten som livnär sig på sin röst och sång sjunger 
amatörsångaren utan syfte att försörja sig på sin sång (Rosen, & Murry, 2000). Cirka en 
halv miljon svenskar sjunger i kör. De flesta svenska körer räknas som icke-professionella 
(Lamarche et al., 2010). Körsångare sjunger i varierande mängd, med olika mål och 
sångteknik (Rosen & Murry, 2000).  Amatörsångaren saknar i många fall kunskap om 
röstuppvärmning och har av förklarliga skäl inte samma kunskap om röstteknik som mer 
professionellt inriktade musikalartister. Belastning av sångrösten utan god teknik och 
inledande röstuppvärmning kan leda till röstproblem vilka kan identifieras både subjektivt 
av individen och vid en objektiv röstanalys. Vid en subjektiv beskrivning av rösten genom 
inrapportering i ett självskattningsformulär undviks tolkningsbias av den som analyserar 
det perceptuella röstutfallet. Det ger därmed en mer korrekt återgivelse av röstens 
funktionella betydelse. Ett samband mellan självskattade röstbesvär och den totala 
röstbelastningen har också noterats, där personer som själva upplever ett rösthandikapp 
vanligen utsätts för hög röstbelastning (Vilkman, 2004), exempelvis genom lång 
fonationstid eller hög röststyrka (Titze, 1999; Hertegård, 2008). 

Det är vanligt att icke-sångare har långdragna röstproblem, många söker inte vård 
förrän rösten blir ett handikapp i vardagen. Sångare däremot är mer medvetna om sin 
rösthälsa och söker hjälp tidigare. För professionella sångare ger röstproblem inte bara 
återverkningar i livskvalitet, det begränsar även möjligheten att utöva sitt arbete och säkra 



 
 

3 
 

sin försörjning (Rosen, & Murry, 2000; Watson et al., 2013). Sångare är i allmänhet mycket 
uppmärksamma på små förändringar i sin sångröst men däremot inte lika observanta på 
sin talröst (Murry, Zschommler, & Prokop, 2009). Sångarens röstproblem domineras av 
störningar i sångrösten och skiljer sig på så vis från icke-sångarens (Rosen & Murry, 2000).  
Phyland, Oates och Greenwood (1999) visade att sångare hade signifikant mer röstproblem 
än icke-sångare (69% av sångarna jämfört med 41,5% av icke-sångarna). Samma studie 
visade att mer än dubbelt så många sångare än icke-sångare hade haft en röststörning 
senaste året. Mer än hälften av sångarna hade under sin livstid haft någon typ av 
röststörning varav 43% rapporterade förekomst av laryngit (inflammation i struphuvudet, 
heshet, vanligen orsakad av virusinfektion (Lindestad, 2008)) jämfört med 14% av icke-
sångarna. Dessa sångare fick låga utslag vid självskattning av symptom relaterade till 
talrösten trots att de hade en konstaterad stämbandspåverkan. Dessa resultat 
överensstämmer med tidigare publikation av Rosen och Murry (2000). Självskattningar av 
talrösten identifierar således inte alltid subjektiva röstbesvär hos sångare. Istället bör 
sångröstspecifika skattningsinstrument användas (Rosen & Murry, 2000). 

Voice handicap index questionnaire (VHI) är ett validerat självskattningsinstrument 
som används vid röststudier och i klinisk röstbedömning. De ingående påståendena avser 
olika aspekter och upplevelsen av den egna talrösten (Jacobson et al., 1997). VHI används i 
ett stort antal länder då det har översatts till många olika språk, bland annat svenska 
(Ohlsson & Dotevall, 2009). Alla europeiska versioner av VHI har bedömts valida 
(Lamarche et al., 2010). 

Den svenska versionen, Rösthandikappindex (RHI), utvärderades år 2009 av Ohlsson 
och Dotevall som ett validt och reliabelt självskattningsinstrument för talrösten i en svensk 
kontext. Självskattningsinstrumentet kan användas i forskning för jämförelser grupper 
emellan eller över tid för en och samma individ (Ohlsson & Dotevall, 2009). Instrumentet 
är inte anpassat för att fånga upp besvär relaterade till sångrösten (Rosen & Murry, 2000). 

Singing Voice Handicap Index (SVHI) är en version av VHI anpassad för 
sångröstrelaterade problem (Cohen et al., 2007) och ger där med mer specifika resultat för 
sångare eftersom det bättre speglar sångröstspecifika problem jämfört med VHI (Paoliello 
et al., 2013). 

Rösthandikappindex för sång (RHI-s) är den svenska översättningen av SVHI. 
Självskattningsformuläret översattes och anpassades till svenska förhållanden av Lamarche 
et al. (2010). Svenska logopeder använder RHI-s som ett kliniskt verktyg för att bedöma 
livskvaliteten relaterat till röstsymptomen hos sångare.  

Likt originalinstrumenten VHI och SVHI består RHI och RHI-s av 30 påståenden 
indelade i tre olika kategorier: funktionsdomän, kroppslig domän och emotionell domän 
med 10 påståenden per domän. Skattningen kan sammanlagt ge mellan 0–120 poäng, 0–4 
poäng per påstående. Ju högre poäng desto större inverkan bedöms röstbesvären ha på livet 
i vardagen (Ohlsson & Dotevall, 2009; Lamarche et al., 2010).  

Det är inte ovanligt att patienter med sångröstproblem hänvisas till logoped, som 
därmed förväntas ha god kunskap om både tal- och sångröst. Självskattningsformulär kan 
hjälpa logopeden att kartlägga patientens upplevda röstproblem. På så vis kan 
behandlingen anpassas efter individens egen uppfattning av hur rösten fungerar (Lamarche 
et al., 2010).  

Denna studie fokuserar på blivande musikalartisters upplevelse av den egna rösten, 
där talrösten används inom teater/agerande och sångrösten inom musikalsång.  

 

Studiens syfte 
 
Studiens syfte är att med hjälp av självskattningsformulären RHI och RHI-s studera hur 
skolning av rösten påverkar blivande musikalartisters upplevelse av sin tal- och sångröst i 
jämförelse med amatörsångares upplevelser. Studien har två mål, det ena är att bidra till 
ökad kunskap om den skolade sångarens respektive amatörsångarens egen upplevelse 
av sin tal- och sångröst samt att belysa eventuella skillnader grupperna emellan. Det andra 
målet är att bidra till ökad kunskap om användningsområdet för RHI respektive RHI-s. 
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Frågeställningar 
 

1. Skiljer sig resultaten vid självskattning med RHI och RHI-s åt, i jämförelse med 
varandra, samt mellan interventions- och kontrollgruppen?  

 
2. Påverkar kön, ålder, rökning, allergier etcetera självskattningsdata i RHI och RHI-s 

i de två studerade grupperna? 
 

Hypotes 
 
Ju mer skolad röst i tal respektive sång desto mindre självupplevd röstproblematik. Kön, 
ålder, rökning, allergier etcetera påverkar inte resultaten. 

 
 
Metod 

 
Deltagare 

 
Detta är en prospektiv kontrollerad studie där samtliga (n=17) elever vid 
Musikalakademien, Strömbäcks folkhögskola, Umeå inkluderades den 22 februari 2018. 
Fyra studenter valde utan närmare förklaring att inte delta. Tretton studenter på termin 
fyra (7 kvinnor och 6 män) med en medianålder på 21 år (22 år kvinnor och 21 år män) kom 
att utgöra interventionsgruppen. Studenterna vid Musikalakademien betraktades som 
interventionsgrupp då de fått träning i tal- och sångteknik. Rekryteringen till 
interventionsgruppen gjordes genom en allmän intresseförfrågan till samtliga studenter av 
den vetenskapliga ledaren vid Musikalakademien. Interventionsgruppens 
inklusionskriterium var att studera vid Musikalakademien i Umeå. Det fanns inga 
exklusionskriterier för interventionsgruppen.  

Interventionsgruppen matchades mot en kontrollgrupp bestående av 13 
amatörsångare (10 kvinnor och 3 män) med en medianålder på 23 år (23 år kvinnor och 21 
år män). Urvalet till kontrollgruppen gjordes av författaren. Amatörsångare från sju olika 
körer erbjöds möjligheten att delta i studien, varav individer från fem körer (Linköpings 
indiekör, Great Joy, Bless is more, Nationskören och Backens kyrkokör) visade intresse och 
inkluderades i studiens kontrollgrupp mellan 4 februari och 26 mars 2018. 
Inklusionskriterier för kontrollgruppen var att deltagarna skulle vara körsångare, studera 
på eftergymnasial nivå samt vara mellan 20–30 år. Exklusionskriterier för kontrollgruppen 
var yrkesmässig målsättning/försörjningssyfte med sin sång, tidigare privata 
sånglektioner/röstcoaching och gymnasieutbildning med inriktning musik eller teater. 

Målsättningen var en ålders- och könshomogen matchning mellan interventions- och 
kontrollgrupp.  

 

Material 
 
Materialet bestod av två självskattningsformulär Rösthandikappindex (RHI) (Ohlsson & 
Dotevall, 2009) och Rösthandikappindex för sång (RHI-s) (Lamarche et al., 2010). RHI är 
ett självskattningsformulär som består av 30 påståenden där deltagaren skattar sin talröst 
på en för varje påstående femgradig skala. Skalstegen är aldrig, nästan aldrig, ibland, 
nästan alltid och alltid, där aldrig ger noll poäng och alltid ger fyra. De 30 påståendena är 
indelade i de tre underkategorierna: funktionsdomän, kroppslig domän och emotionell 
domän med tio påståenden per kategori (Ohlsson & Dotevall, 2009). Påståendena under 
funktionell domän berör röstens funktion i relation till både inre och yttre omständigheter. 
Kroppslig domän består av påståenden som rör röstens fysiska möjligheter och 
begränsningar. Den emotionella domänen består av påståenden som berör känslan inför 
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den egna rösten. Påståendena står i en slumpad ordning i formuläret och deltagaren delges 
inte de olika kategorierna.  

Lamarche et al. (2010) har utformat RHI-s med utgångspunkt från RHI. RHI-s består 
av 30 påståenden där deltagaren skattar sin livskvalitet utifrån sin sångröst. De båda 
formulären tillämpar samma antal påståenden och skalskattning (0–4). Båda formulären 
kan ge högst 120 poäng. RHI har gränsvärde ≥ 20 för talröstproblem (Ohlsson & Dotevall, 
2009) och RHI-s ≥ 30 för sångröstproblem (Lamarche et al., 2010).  Påståendena i RHI-s 
står även de i slumpad ordning och är indelade i samma underkategorier som RHI 
(Lamarche et al., 2010). 

Den subjektiva beskrivningen av deltagarens tal-, respektive sångröst med validerade 
skattningsformulär (RHI och RHI-s) kompletterades med uppgifter om bland annat ålder, 
kön, allergier, rökning och sångtid per dag. Dessa uppgifter utgjorde studiens frågeformulär 
(Bilaga 2) vars syfte var att underlätta tolkning av resultatet och föra en intressant 
vetenskaplig diskussion. 

 

Genomförande 

 
Deltagarna i interventionsgruppen respektive kontrollgruppen fick identisk skriftlig 
information (Bilaga 3) innan fråge- och skattningsformulären delades ut. 
Interventionsgruppen fick fylla i studieformulären på Musikalakademien, Strömbäcks 
folkhögskola Umeå, den 22/2. Kontrollgruppen besvarade formulären i Umeå respektive 
Linköping den 4/2 – 26/3. Frågeformulären och självskattningsformulären 
avidentifierades genom att kodas. Koden följde deltagaren genom hela studien. 
Genomförandet av datainsamlingen beräknades ta ungefär tjugo minuter/deltagare.  

 

Analys 

 
Statistisk testning av eventuella gruppskillnader i resultat erhållna från deltagarna i 
interventions- och kontrollgruppen i självskattningsformulären RHI och RHI-s 
genomfördes med hjälp av Mann-Whitney U test. De två deltagargrupperna jämfördes dels 
vad gäller totalpoäng i RHI respektive RHI-s, men även separat inom varje underkategori i 
respektive skattningsformulär. Gränsvärdet för statistisk signifikans bestämdes till p = 0,05 
vilket med justering för upprepad testning resulterade i ett gränsvärde på p = 0,006 för 
varje deltestning. 
        Inom varje deltagargrupp jämfördes resultaten för RHI respektive RHI-s med hjälp 
av Wilcoxon signed-rank test. Även denna testning genomfördes dels vad gällde totalpoäng 
i RHI respektive RHI-s, men även separat inom varje underkategori i respektive 
skattningsformulär. Gränsvärdet för statistisk signifikans bestämdes till p = 0,05 vilket 
även i detta fall justerades till ett gränsvärde på p = 0,006 för varje deltestning på grund av 
upprepad testning. 

Statistisk testning av eventuella könsskillnader genomfördes med hjälp av 
Mann-Whitney U test. Kvinnor och män jämfördes inom respektive deltagargrupp, samt 
grupperna emellan. Denna testning genomfördes endast för totalpoäng för RHI respektive 
RHI-s. Gränsvärdet för statistisk signifikans bestämdes till p = 0,05 vilket med justering för 
upprepad testning resulterade i ett gränsvärde på p = 0,006 för varje deltestning. 

 

Reliabilitet 
 
RHI och RHI-s är självskattningsinstrument med hög reliabilitet och validitet (Ohlsson & 
Dotevall, 2009; Lamarche et al., 2010).  

Det frågeformulär som användes är inte reliabilitetstestat eller validerat. Avsikten var 
att med dessa tilläggsfrågor skapa underlag för en mer vetenskaplig tolkning och diskussion 
av resultaten.  Alla deltagare fick identisk information innan deltagandet och vid 
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genomförandet som var självinstruerande. Samtliga deltagare fick fylla i sina formulär i en 
likvärdig, lugn miljö och distributionen skedde alltid av studiens författare.  

 

Etiska överväganden  
 
Föreliggande studie har baserats på validerade undersökningsmaterial och har som 
målsättning haft att bidra till ökad kunskap om två grupper av sångares upplevelser av sin 
tal- och sångröst samt att bidra till ökad kunskap om användningsområdet för RHI 
respektive RHI-s. En viktig aspekt är att belysa balansen mellan nyttan för vetenskapen, 
samhället och deltagarna. Eftersom patienter som söker vård för röstproblem (tal- och 
sångröst) remitteras till logoped bör logopeden ha god kännedom om både tal- och 
sångröststörningar och dess påverkan på välbefinnande och arbetsliv.  Författaren har med 
utgångspunkt från detta reflekterat och beaktat antalet deltagare som rekryterats. En 
begränsning i den statistiska styrkan ses i relation till gruppernas storlek som i sin tur är 
begränsad av tillgängligt elevantal, inklusionskriterier samt begränsad tid för studien. 
Antalet jämförelser är begränsat för att öka den statistiska styrkan och därmed pålitligheten 
i resultatet.  

Arbetet har utförts under handledning av kliniskt och vetenskapligt meriterade 
handledare. De personuppgifter som har inhämtats om deltagarna har använts endast i 
forskningsändamål och hanteras därmed enligt det etiska regelverk som är gällande för 
examensarbete vid logopedutbildningen, vid Medicinska fakulteten, Umeå Universitet. 
Materialet har avidentifierats genom kodning. Deltagarna fick innan deltagandet muntlig 
och skriftlig information om studiens syfte, upplägg, genomförande och nu gällande 
forskningsetik. 
 

 
Resultat 

 
Jämförelser mellan interventions- och kontrollgruppen 
 
Vid en statistisk jämförelse av totalpoängen för RHI respektive RHI-s påvisas inga 
signifikanta skillnader mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen (RHI: Z = - 1,805, 
p = 0,071 och RHI- s: Z = - 1,800, p = 0,072). Resultaten för RHI och RHI-s totalpoäng 
redovisas i Figur 1. 
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Figur 1. Totalpoäng med standardfel RHI och RHI-s i interventions- respektive 
kontrollgrupp. 
 
Det finns inga signifikanta skillnader mellan interventions- och kontrollgruppen gällande 
underkategorierna i RHI, funktionellt (Z = - 1,558, p = 0,119), kroppsligt (Z = - 1,115, 
p = 0,265) och emotionellt (Z = - 0,611, p = 0,541). Resultaten redovisas i Figur 2.  
 

 
Figur 2. RHI-poäng och standardfel fördelat per underkategori i interventions- respektive 
kontrollgrupp. 
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Vid analys av RHI-s underkategori funktionellt har kontrollgruppen signifikant högre 
poäng (sämre röstfunktion) än interventionsgruppen (Z = - 3,842, p = 0,001). De andra två 
underkategorierna i RHI-s kroppsligt (Z = - 1,884, p = 0,060) och emotionellt (Z = - 1,343, 
p = 0,179) visar inga signifikanta skillnader grupperna emellan. Dock skattade deltagarna i 
kontrollgruppen tillsammans högre frekvens av röstbesvär för både tal- och sångröst inom 
samtliga kategorier utom för underkategorin emotionellt i RHI-s där interventionsgruppen 
skattade högre frekvens av besvär. Resultaten för RHI-s underkategorier presenteras i 
Figur 3.  
 

Figur 3. RHI-s-poäng och standardfel fördelat per underkategori i interventions respektive 
kontrollgrupp. 

 

Jämförelser inom interventionsgruppen 
 
Några skillnader noterades när poängen för RHI och RHI-s jämfördes inom 
interventionsgruppen. RHI-s har signifikant högre totalpoäng än RHI (Z = - 3,190, 
p = 0,001), se Figur 1. Det samma gäller underkategorin emotionellt RHI-s (Z = - 2,854, 
p = 0,004) där interventionsgruppen skattade sina besvär signifikant större i jämförelse 
med motsvarande kategori för RHI. För underkategorierna funktionellt och kroppsligt 
påvisades inga signifikanta skillnader (Z = - 2,596, p = 0,009 respektive Z = - 0,709, 
p = 0,478) mellan RHI och RHI-s. 
 

Jämförelser inom kontrollgruppen 
 
Även vid jämförelser inom kontrollgruppen hittades signifikanta skillnader mellan RHI och 
RHI-s.  Totalpoängen för RHI-s är signifikant högre än totalpoängen för RHI (Z = - 2,906, 
p = 0,004), se Figur 1. Avseende underkategorin funktionellt (Z = - 3,047, p = 0,002) 
skattade kontrollgruppen en signifikant högre förekomst av röstbesvär för sångröst (RHI-
s) än talröst (RHI). För underkategorierna kroppsligt (Z = - 2,440, p = 0,015) och 
emotionellt (Z = - 0,872, p = 0,383) ses inga signifikanta skillnader mellan RHI och RHI-s. 
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Könsskillnader  
 
Inga signifikanta könsskillnader finns inom interventionsgruppen respektive 
kontrollgruppen. Inom interventionsgruppen var differensen mellan kvinnors och mäns 
resultat mycket liten, både för RHI (Z = - 0,731, p = 0,465) och RHI-s (Z = - 0,072, 
p = 0,943). Skillnaden i kvinnors och mäns resultat i kontrollgruppen saknade också 
signifikans även om resultaten visar att männen skattade högre förekomst av 
sångröstproblem (RHI- s: Z = - 1,780, p = 0,075) och marginellt högre förekomst av 
talröstproblem (RHI: Z= - 0,425, p = 0,671). Inga signifikanta skillnader finns heller mellan 
interventions- och kontrollgruppen. Den statistiska testningen mellan kvinnor i 
interventionsgruppen och kvinnor i kontrollgruppen visar ingen betydande skillnad i 
totalpoäng för RHI (Z = - 0,981, p = 0,326) eller RHI-s (Z = - 0,931, p = 0,352). Männen i 
kontrollgruppen skattade högre förekomst av både tal-och sångröstbesvär (RHI: 
Z = - 1,823, p = 0,068 och RHI- s: Z = - 1,945, p = 0,052) i jämförelse med männen i 
interventionsgruppen, dock utan signifikans.  Resultaten för kvinnors respektive mäns 
resultat presenteras i Figur 4. 

Figur 4. Totalpoäng med standardfel RHI och RHI-s, kvinnor och män i interventions- 
respektive kontrollgrupp. 

 

Allmänna iakttagelser 
 
Interventionsgruppen gjorde överlag låga skattningar av röstbesvär och därmed är också 
spridningen i gruppen liten för både RHI (6–17 poäng) och RHI-s (7–31 poäng).  Inom 
kontrollgruppen är spridningen något större för både RHI (0–36 poäng) och RHI-s (11–54 
poäng).  

Två deltagare i kontrollgruppen men ingen i interventionsgruppen nådde ≥ 20 
RHI-poäng, vilket är gränsvärdet för talröstproblem. Fem deltagare i kontrollgruppen och 
en deltagare i interventionsgruppen har ≥ 30 poäng vilket utgör gränsvärdet för 
sångröstsproblem.  

En jämförelse mellan grupperna genomfördes vad gällde de påståenden som fick 
högst respektive lägst poäng i RHI och RHI-s när deltagarnas gruppoäng summerades.  I 
RHI värderades påstående nr 4 “Min röstkvalitet varierar under dagen” högst (23 poäng i 
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interventionsgruppen respektive 24 poäng i kontrollgruppen). Noll poäng angavs för totalt 
nio påståenden 7, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 29, och 30 i interventionsgruppen medan 
kontrollgruppen skattade noll poäng för tre påståenden 10, 22 och 30 (se Bilaga 1a). 

Interventionsgruppens högsta värde för RHI-s (Bilaga 1b) är 15 poäng, för påstående 
nr 15, ”Jag är missnöjd med min röstfärg (timbre, täthet, kärna)”. Kontrollgruppens högsta 
värde för RHI-s är 23 poäng för påstående nr 11 ”Jag kan inte nå mina höga toner när jag 
sjunger”. Lägst värde (1 poäng) skattade interventionsgruppen för påstående nr 3 ”Jag 
undviker att sjunga med ackompanjemang (piano, orkester, instrumentalgrupp)” och 
påstående nr 8 (1 poäng) ”Jag förlorar inkomst på grund av röstsvårigheterna”. 
Kontrollgruppen skattade noll poäng för påstående nr 8. 

 

Frågeformuläret 
 
I frågeformuläret finns både likheter och skillnader mellan interventions- och 
kontrollgruppens svar. Grupperna var homogena avseende att inga deltagare var rökare, i 
båda grupperna fanns allergier mot pollen, pälsdjur och vissa livsmedel samt att liknande 
medicinering mot bland annat allergier förekom i båda grupperna. En (1) deltagare i 
interventionsgruppen hade medicinskt behandlad och diagnostiserad astma. Samtliga 
deltagare rapporterade fullgod hörsel bortsett från två deltagare i kontrollgruppen som 
rapporterade förekomst av tinnitus och nedsatt hörsel. Den genomsnittliga taltiden per dag 
uppskattades av både interventions- och kontrollgruppens deltagare till mellan 1–10 
timmar. Två deltagare i interventionsgruppen respektive fyra i kontrollgruppen hade ett 
röstaktivt extrajobb. 

Interventionsgruppen ägnade däremot mer tid åt sång räknat i timmar per dag och 
hade i större utsträckning haft undervisning i kör eller sång under tidigare studier, jämfört 
med kontrollgruppen.  

Bara en (1) deltagare i kontrollgruppen hade haft långdragna röstbesvär (>3 v) och 
ingen av studiens deltagare var diagnostiserad med röststörning.  

 
 
Diskussion 

 
Syfte 
 
Avsikten med detta arbete var att studera den egna upplevelsen av tal- och sångröst hos en 
interventionsgrupp (blivande musikalartister) och hos en kontrollgrupp (amatörsångare). 
Jag ville med utgångspunkt från tal- och sångröst studera utfall dels mellan de båda 
deltagargrupperna men även inom respektive grupp.  

 

Signifikanta fynd 
 
De blivande musikalartisterna (interventionsgruppen) och amatörsångarna (kontroll- 
gruppen) skattade signifikant högre totalpoäng för RHI-s än RHI (p = 0,001 respektive 
p = 0,004). Det vill säga, de upplevde större röstbesvär gällande sin sångröst än sin talröst. 
Båda grupperna uppgav även högre poäng för samtliga underkategorier i RHI-s jämfört 
med motsvarande kategorier i RHI. Dessa fynd överensstämmer med Murry et al. (2009) 
som beskriver att sångare i allmänhet lägger märke till små förändringar i sin sångröst men 
däremot inte är lika observanta på sin talröst. Hos musikalstudenterna finns en signifikant 
större upplevelse av röstbesvär för underkategorin emotionellt i RHI- s (p = 0,004) jämfört 
med RHI. För amatörsångarna finns signifikant skillnad för underkategorin funktionellt i 
RHI-s (p = 0,002) i jämförelse med RHI. 

Då respektive underkategori i RHI och RHI-s jämfördes mellan interventionsgruppen 
och kontrollgruppen påvisades däremot inga betydande skillnader, bortsett från 
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underkategorin funktionellt i RHI-s där amatörsångarna skattade signifikant större 
röstbesvär i jämförelse med interventionsgruppen (p = 0,001). De blivande 
musikalartisterna upplevde större besvär relaterat till emotionellt RHI-s i jämförelse med 
amatörsångarna, dock utan signifikans. Det innebär att de blivande musikalartisterna 
beskriver en större negativ upplevelse av sin egen sångröst inte bara jämfört med sin talröst 
(RHI emotionellt), utan även i jämförelse med amatörsångarna. De blivande 
musikalartisterna upplever oftare känsloladdade sångröstproblem medan amatörsångarna 
oftare upplever funktionella sångröstproblem. En tänkbar orsak är utbildningseffekten hos 
de blivande musikalartisterna. Kerro och Tonér (2004) visade att eleverna på 
musikalutbildningen använde strategier för att vårda sin sångröst i betydligt större 
utsträckning än sin talröst. Författarna tolkade resultatet som att sångrösten prioriterades 
framför talrösten trots att yrket kräver professionellt utövande av båda delar. De menar 
vidare att det finns en stor medvetenhet om sångröstens olika dimensioner i allmänhet och 
i den personliga utvecklingen av sångrösten i synnerhet hos de blivande musikalartisterna. 
Huruvida sångrösten i sig är prioriterad över talrösten hos musikalartister eller ett naturligt 
resultat av att sångrösten helt enkelt är en prioriterad företeelse i musikalutbildningen får 
förbli spekulativt.  

 

Hypotes 
 
Studiens hypotes hade två delar. I den första delen antogs att ”Ju mer skolad röst i tal 
respektive sång desto mindre självupplevd röstproblematik.”. Mina resultat visade endast 
en (1) signifikant skillnad då grupperna jämfördes (funktionellt RHI-s där kontrollgruppen 
har signifikant högre poäng än interventionsgruppen). Orsaken till att statistisk signifikans 
inte visas för övriga resultat kan vara att den inte finns, men det kan också bero på att små 
grupper har studerats. Små grupper innebär en låg statistisk styrka med mindre chanser att 
påvisa sanna statistiska effekter. Därutöver minskar sannolikheten för att den statistiska 
signifikans som faktiskt påvisas representerar en sann effekt när grupperna är små. I ett 
sådant studieupplägg blir reliabiliteten och reproducerbarheten mindre. Dock finns 
tendenser även i övriga resultat för både tal- och sångröst som visar på en lägre grad av 
upplevd röstproblematik hos musikalstudenterna jämfört med amatörsångarna vilket kan 
ses som stöd för hypotesen. 
 I den andra delhypotesen antogs att externa faktorer såsom kön, ålder, rökning, 
allergier etcetera inte skulle påverka resultaten. Sex deltagare i studien (3 kvinnor och 3 
män) skattade RHI-s ≥ 30 (sångröstproblem), två av dessa (en kvinna och en man) skattade 
även RHI ≥ 20 (talröstproblem). Ingen av dessa individer svarade avvikande på uppgifterna 
i frågeformuläret jämfört med de deltagare som låg under gränsvärdet för röstproblem i 
RHI och RHI-s, vilket får ses som stöd för den andra delhypotesen. 

 

Metod 

 
Rösten kan studeras på många olika sätt. Exempelvis akustiskt, perceptuellt, 
videoendoskopiskt/stroboskopiskt med hjälp av fonetogram och glottogram.  Jag valde att 
studera självrapporterade rösthälsodata med hjälp av RHI (Ohlsson & Dotevall, 2009) och 
RHI-s (Lamarche et al., 2010). Fördelen med självrapporterade undersökningsinstrument 
är att tolkningsbias av undersökaren undviks, det blir en direktrapportering in i validerade 
instrument. Styrkan i RHI och RHI-s som instrument vid studier av röst har identifierats i 
ett flertal tidigare studier (Rosen & Murry, 2000; Phyland et al., 1999). En multidisciplinär 
design är alltid önskvärd, inte minst för att testa metoderna mot varandra och på så vis 
bekräfta utfallet med större styrka. Metoden för den aktuella studien har identifierats med 
vissa svagheter vilket skall beaktas vid tolkning av utfallet. En självskattning av rösten är 
inte tillräckligt för att konstatera förekomsten av röststörningar.  

Den enskilda individens skattning kan påverkas av många olika faktorer. Ett exempel 
är att rösten inte lever upp till individens egna krav (Kerro & Tonér, 2004) eller att individen 
befinner sig i en konkurrenskraftig miljö samtidigt som dess personliga uttryck formas 
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(Watson et al., 2013). Min uppfattning är att självskattning av både tal- och sångröstens 
hälsa kan ge oss en fingervisning om sångarnas röstupplevelse. En fördel med självskattning 
är att det är lätt att administrera, varken standardiserade program, teknisk utrustning eller 
intra- och interbedömarreliabilitetstestning krävs.  

 

Sångarens målsättning och medvetenhet 
  
Jag har i urvalskriterierna för min studie valt att studera två grupper av sångare varav en 
grupp har som målsättning att sjunga på yrkesmässiga grunder och den andra som hobby. 
Därmed är ingen av de studerade grupperna professionella röstartister även om det är 
målsättningen för musikalstudenterna. På så vis kommer musikalartistens yrkesutövande 
att styras av industrin kring sång och musik, det vill säga upprepade långa intensiva 
föreställningar nästan oavsett den personliga rösthälsan till skillnad från amatörsångaren 
som styrs av eget behov, känslor och impulser. Detta kan göra att musikalartisten inte 
tillämpar röstvila trots behov. 
 En avgörande faktor för att undvika röstproblem är röstvila, det är en förutsättning 
för att en belastad röst ska hinna återhämta sig innan den utsätts för nya påfrestningar 
(Titze, 1999). Även om röstvila tillgodoses måste både uppvärmning av rösten (Kerro & 
Tonér, 2004) och tekniken vid utövande av sång vara korrekt och riktig för en hållbar 
utveckling av rösten (Titze, 1999; Lindestad & Södersten, 2008). Sångarens medvetenhet 
om att vårda rösten är alltså av stor vikt. 

 

Självskattningsinstrument 
 
Även professionella sångare kan ha talröstproblem och behöva utbildning i talröstteknik av 
logoped. Vissa patienter som uppsöker logoped har problem av både tal- och 
sångröstkaraktär, är patienten dessutom en professionell röstanvändare är det viktigt att 
kartlägga sångröstrelaterade problem med exempelvis självskattningsinstrument. Likt 
mina resultat visar tidigare publikationer (Rosen & Murry, 2000; Phyland et al., 1999) att 
självskattningsinstrument är ett sätt att individualisera och optimera bedömningen av 
patienten, då patientens egen upplevelse är högst relevant. 
 Valet av självskattningsinstrument för sångare kan delvis baseras på om patienten 
sjunger på amatörmässig eller professionell nivå. RHI-s lämpar sig för självskattning hos 
professionella sångare enligt mina resultat där sångröstproblem upplevs i större 
utsträckning än talröstproblem. Tidigare publikation av Rosen och Murry (2000) styrker 
också användandet av sångröstspecifika självskattningsinstrument då de bättre identifierar 
röstbesvär hos sångare. Även om amatörsångaren skattar ett högt sångrösthandikappindex 
(RHI-s) så är sångrösten sällan ett bekymmer för individen då amatörsångaren nyttjar 
sångrösten i mindre utsträckning än den professionella sångaren och huvudsakligen för 
nöjes skull. Vissa amatörsångare hade svårt att hantera påståendena i RHI-s då de inte 
förstod de sångrelaterade begrepp som förekommer i formuläret. Det krävs alltså viss 
kunskap om musiktermer för att självständigt fylla i RHI-s. Därav är RHI att föredra för att 
fånga upp självupplevda svårigheter med rösten hos amatörsångare.  
 

Självskattningspoäng 
 
För båda grupperna ses överlag låga skattningar av röstbesvär i formulären (max 120 
poäng). Gällande sångrösten angav en (1) av de blivande musikalartisterna och fem av 
amatörsångarna ≥ 30 poäng i RHI-s, vilket är angivet gränsvärde för sångröstproblem 
(Lamarche et al., 2010). Två av dessa amatörsångare, en kvinna och en man, nådde även 
gränsen för talröstbesvär medan ingen i interventionsgruppen överskred den angivna 
gränsen på ≥ 20 poäng enligt definitionen för RHI (Ohlsson & Dotevall, 2009). Detta 
innebär alltså att ingen deltagare angav endast problem med talrösten utan att också ange 
problem med sångrösten. Däremot angav flera deltagare besvär relaterat till enbart sin 
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sångröst. Studiens fynd avseende RHI och RHI-s kan ses mot tidigare publikationer (Rosen 
& Murry, 2000; Phyland et al., 1999) där man visat att sångare skattar högre poäng för RHI-
s i jämförelse med RHI, det vill säga de upplever ett större rösthandikapp gällande sin 
sångröst. 

De låga utslag på RHI-s som de blivande musikalartisterna fick antas bero på att de 
skolat sin röst och lärt sig använda röstergonomiska verktyg. Det kan dock också vara ett 
uttryck för att deras röster ännu inte utsatts för höga påfrestningar under en längre tid, 
något som Vilkman (2004) menar har en negativ inverkan på rösten. 

 

Könsskillnader 
 
Inga signifikanta könsskillnader påvisades i studien. Kvinnorna och männen i 
interventionsgruppen gjorde likvärdiga skattningar för både RHI och RHI-s. I 
kontrollgruppen kunde en liten, men intressant skillnad ses då männen upplevde högre 
förekomst av både tal- och sångröstbesvär än kvinnorna. Detta fynd är kontrasterande mot 
Lindblad (1992) som beskriver kvinnorösten som utsatt för högre påfrestningar. Huruvida 
det är betingat av röstkällans och resonanskällans genetiska karaktär eller om det finns en 
förklaring bakom kvinnors sätt att bruka sin röst i förhållande till män förblir spekulativt. 
Faktum är att yrkesrelaterade röstproblem och vårdkontakter relaterat till röstproblem är 
vanligare hos kvinnor än hos män (Dejonckere, 2001; Vilkman, 2004). I en studie av 
Ohlsson och Dotevall (2009) var antalet kvinnliga patienter med funktionella 
röststörningar dubbelt så många som männen. 

Resultatet visar att ingen nämnvärd differens finns mellan röstskolade och 
röstoskolade kvinnor. Röstoskolade män tenderar att skatta högre rösthandikapp gällande 
både talröst och sångröst än röstskolade män. Resultatet visar dock ingen signifikans och 
kan inte generaliseras då antalet deltagare var mycket lågt (6 män i interventionsgruppen 
respektive 3 män i kontrollgruppen). Det är dock intressant att notera då detta inte 
överensstämmer med tidigare publikation av Siupsinskiene och Lycke (2011) vilka visade 
att det fanns signifikanta skillnader avseende sångparametrar då röstskolade och oskolade 
kvinnor jämfördes, men inte i jämförelsen mellan röstskolade och oskolade män. Orsaken 
till denna skillnad i utfall mellan studierna kan vara att det inte finns någon könsskillnad i 
mitt material eller det faktum att gruppstorleken i studien gett en låg statistisk styrka och 
därmed lägre reliabilitet och reproducerbarhet.  Siupsinskiene och Lycke (2011) visade att 
röstträning hade en positiv inverkan på sångrösten och viss inverkan på talrösten, vilket kan 
ses överensstämmande med mina resultat.  

 

Studiens svagheter och styrkor 
 
En begränsning i studien var det låga antalet deltagare.  Studien hade ett bortfall av tillsynes 
slumpartad karaktär av fyra individer i interventionsgruppen. De studerade grupperna kom 
att innehålla 13 individer/grupp. Det innebär som ovan diskuterats statistiska problem 
vilket tagits i beaktande. En annan begränsning är att jag inte har studerat förändringar 
över tid vilket hade gett ytterligare tyngd i arbetet. Av praktiska skäl har jag valt att studera 
blivande musikalartister från en utbildning, det är oklart om resultaten sett annorlunda ut 
om elever från flera musikalutbildningar hade inkluderats. 

Jag noterade ett tolkningsproblem vad gällde underkategorierna i RHI-s. 
Påståendena var inte indelade i tio påståenden per underkategori vilket är grundtanken 
(funktionellt 9 st, kroppsligt 11 st och emotionellt 10 st). För att förenkla tolkningen av 
resultaten placerades fråga 11 ”Jag kan inte nå mina höga toner när jag sjunger.” (RHI-s) i 
underkategorin funktionellt istället för kroppsligt RHI-s.  
 En styrka var att jag, som rapportens författare träffade alla inkluderade för 
genomförande av studien. Samtliga deltagare fyllde i enhetliga formulär och alla deltagare 
fyllde i båda självskattningsformulären fullständigt. Ännu en styrka var att studien hade en 
prospektiv design vilket innebar att jag kunde påverka de faktorer som ansågs vara 
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intressanta och viktiga för arbetet till skillnad från om en retrospektiv studiedesign hade 
valts.  

 

Framtidsperspektiv 
 
Det är idag oklart om musikalartister som professionella utövare av sång har de verktyg och 
den kunskap de behöver för att skydda sin röst från yrkesrelaterade skador. Enligt en 
tidigare studie (Watson et al., 2013) tillhör både sångare, skådespelare och musikalartister 
en grupp som inte sällan drabbas av yrkesrelaterade röststörningar. Det skulle vara 
intressant att lägga upp en prospektiv longitudinell studie och följa de blivande 
musikalartisternas rapporterade rösthälsa (både tal- och sångröst) över tid. Om jag kunde 
öka antalet inkluderade individer i båda grupperna skulle den statistiska styrkan säkras och 
därmed reliabilitet och reproducerbarhet av studien.  

 
 
Slutsatser 
 
Individer som skolat sin tal- och sångröst till en nivå där de kan försörja sig på sin sångröst 
kan trots högre röstbelastning uppleva en lägre grad av röstproblem än outbildade sångare.  
Sångröstproblem upplevs i större utsträckning än talröstproblem av både blivande 
professionella röstartister och amatörsångare. Inga signifikanta könsskillnader har 
påvisats. 
 RHI-s bör användas som självskattningsinstrument vid upplevda sångröstproblem, 
samt för blivande professionella sångröstanvändare oavsett typ av upplevda röstbesvär. För 
amatörsångare kan RHI nyttjas som självskattningsinstrument bortsett från de fall då 
individen lider av sångröstproblematik. 
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Frågeformulär 
 

1. Ålder: 

2. Kön: 

3. Röker du?  

□ Ja  □ Nej 

Om Ja, hur många cigaretter per dag? ___________ 

Om Ja, när började du röka? __________ 

4. Uppskatta hur lång tid du pratar (totalt) varje dag:  _________ timmar/dag 

5. Har du ett röstaktivt extrajobb utöver studierna? (ex. kundtjänst, kassajobb) 

□ Ja  □ Nej 

Om ja, uppskatta tiden du aktivt pratar:  __________ timmar/vecka 

6. Utövar du någon röstaktiv fritidsaktivitet?  

□ Ja  □ Nej 

Om ja, vilken? (ex. träningsinstruktör, ordförande, teaterkurs) 

______________________________________________________ 

7. Uppskatta hur lång tid du sjunger varje dag:  ________ timmar/dag 

8. Tar du några mediciner? 

□ Ja  □ Nej 

Om Ja, i så fall vilka och hur länge har du tagit dem? 

______________________________________________________ 

9. Har du astma konstaterad av läkare?  

□ Ja  □ Nej 

Om Ja, använder du din astmamedicin?  
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10. Har du några allergier som är konstaterade av läkare? 

□ Ja  □ Nej 

Om Ja, vilka? 

_________________________________________________ 

11. Undervisades du i sång eller kör i: 

grundskolan    □ Ja  □ Nej 

gymnasiet   □ Ja  □ Nej 

eventuell (tidigare) folkhögskola  □ Ja  □ Nej 

12. Har du eller har du haft målsättningen att försörja dig på din röst? 

□ Ja  □ Nej 

13. Har du tidigare haft långdragna (> 3v) rösbesvär? 

□ Ja  □ Nej 

14. Har du eller har du haft en röststörning konstaterad av läkare? 

□ Ja  □ Nej 

Om Ja, ange diagnos:  

__________________________________________ 

15. Har du fullgod hörsel? 

□ Ja  □ Nej 

Om Nej, hur är din hörselnedsättning diagnostiserad? 

_____________________ 

Använder du hörselhjälpmedel? 

□ Ja  □ Nej 

Går du på regelbundna hörselkontroller? 

□ Ja  □ Nej 
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Information och samtycke till deltagande 

Musikalakademien vid Strömbäcks folkhögskola utanför Umeå är en treårig 
musikalutbildning med syfte att integrera sång, dans och teater. Syftet med denna 
studie är att studera en grupp röstskolade blivande musikalartisters upplevelse av sin 
tal- och sångröst och jämföra dessa med en lika stor ålders- och könsmatchad 
kontrollgrupp. De skolade deltagarna i studien är målinriktade och vana brukare av sång- 
och talröst. Målet med denna studie är att ta reda på om de skolade deltagarnas 
upplevelse vad gäller tal- respektive sångröst skiljer sig signifikant i jämförelse med en 
kontrollgrupp. Detta kommer att ske med hjälp av de två självskattningsformulären 
Rösthandikappindex (RHI) och Rösthandikappindex för sång (RHI-s). Dessa 
självskattningsformulär används vanligen inom klinisk verksamhet för utredning av 
röstsymptom och har även använts inom tidigare forskning.  
 
Du kommer att få fylla i två självskattningsformulär. Det ena formuläret (RHI) behandlar 
frågor om talrösten. Det andra frågeformuläret (RHI-s) behandlar frågor om sångrösten. 
Du kommer även att få besvara ett frågeformulär med frågor om ålder, kön, allergier 
etcetera. Hela genomförandet beräknas ta ungefär 20 minuter.  
 
Detta arbete har genomgått etisk granskning inom Logopedprogrammets 
programområde i enlighet med Medicinska fakultetens Riktlinjer för etisk granskning av 
studentarbeten (FS 1.1.1072-17).” och avses inte rapporteras inom ramen för ett 
forskningsprojekt. 
Svaren på formulären samt informationen om dig utifrån frågeformuläret kommer att 
kodas för att sedan analyseras i avidentifierad form. Dina resultat kommer att behandlas 
så att obehöriga inte kan ta del av dem. Dina resultat kommer att redovisas tillsammans 
med andra deltagares där dina enskilda resultat inte kan identifieras. Ditt deltagande är 
helt frivilligt och du kan när som helst under studiens gång välja att inte fortsätta ditt 
deltagande utan att ange orsak.  
 

Ansvariga för studien: 
 
Logopedstudent Linnéa Carlson  linnea_carlson@hotmail.com
    
  
Handledare  Jenny Holmberg   jenny.c.holmberg@umu.se
  Katarina Olofsson katarina.olofsson@umu.se  
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Samtycke 
 
Jag har informerats om studiens grundläggande syfte och att mitt deltagande är frivilligt 
samt att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att ange orsak. Jag har blivit 
informerad om att all insamlad data kommer att behandlas i avidentifierad form. 
 
Genom att återlämna denna blankett samtycker jag till att det material som samlas in 
får användas för studiens ändamål.  
 


