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Sammanfattning 
  
Bakgrund 
Få studier har gjorts på träningsinstruktörer trots konstaterad efterfrågan och bevisat god 
effekt av både förebyggande och behandlande röstintervention. I dagsläget finns ingen 
beprövad och utvärderad interventionsmetod, men i flertalet studier föreslås workshop för 
att minska röstbesvär. 
  
Syfte 
Denna studie avser undersöka träningsinstruktörers röstbesvär samt effekten på dessa av 
en nyutvecklad intervention i form av en workshop. 
  
Metod 
14 träningsinstruktörer deltog, varav 12 kvinnor och 2 män i åldrarna 24–56 år.  Deltagarna 
blev två grupper som deltog i samma intervention vid två separata tillfällen med syfte att 
utvärdera interventionens effekt ur två tidsperspektiv. Tre enkäter och två passformulär 
undersökte subjektiv röststatus. Två inspelningar med verktyget VoxLog ämnade 
undersöka objektiv röststatus under träningspass deltagarna instruerade, före och efter 
intervention. Fyra parametrar inom röstanvändningen ämnade mätas och analyseras med 
VoxLog: grundton, röststyrka, bakrundsbuller samt fonationstid under passen de 
instruerade.  
 
Resultat 
De subjektiva mätvärdena visade på en diskrepans, enkäterna visade inte på någon 
signifikant minskning av röstbesvär hos träningsinstruktörerna, medan formulären visade 
signifikant minskning. Ingen signifikant skillnad framkom mellan de två tidsperspektiven. 
Deltagarnas utvärdering av interventionen resulterade i positiv återkoppling samt 
förbättringsområden gällande interventionens upplägg och innehåll. 
  
Slutsatser 
Denna studie har bidragit till forskning gällande intervention anpassad till 
träningsinstruktörer. Studiens design innehöll metodfel vilket påverkar dess validitet och 
reliabilitet. Interventionens effekt gav skilda budskap. Vidare bör forskas på upprepade, 
alternativt längre intervention. 
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Bakgrund 
  
I dagsläget har en tredjedel av den arbetsföra populationen har röstkrävande yrken och är 
beroende av en välfungerande röstanvändning för en god arbetsförmåga (Sala, Sihvo och 
Laine, 2012; Vilkman, 2000). Till dessa professionella röstanvändare hör 
träningsinstruktörer (Fontan, Fraval, Michon, Déjean, och Welby-Gieusse, 2017), lärare 
(Smith, Lemke, Taylor, Kirchner, och Hoffman, 1998), jurister, läkare, politiker, TV-
journalister, serviceyrken och förskolepersonal (Sala m.fl., 2012) med flera. Rösten bildas 
enligt Sundberg (2001) av subglottiskt tryck skapat av lungornas utandningsluft, som 
färdas genom stämbanden och på så vis får dem att vibrera och därigenom skapa 
ljudvågor.  Resonansrörets längd, form och utseende kan därefter påverka röstens 
akustiska egenskaper, bland annat dess klang och kvalitet. I vissa fall ingår förebyggande 
röstintervention där kunskap om röstens produktion och därtill kopplat till detta 
gynnsamma rösttekniker samt strategier, i yrkesutbildningen. För träningsinstruktörer 
finns det dock fortfarande ingen etablerad interventionsmetod (Rumbach, 2013a). 
Gruppen träningsinstruktörer är 6540 till antalet i Sverige idag (Statistiska centralbyrån, 
2016) och definieras i denna studie de som instruerar olika träningspass i grupp. Forskning 
har visat att en röst som beskrivs med termen hes försämrar lyssnarens förmåga att tillägna 
sig budskapet (Rogersson och Dodd Manchester, 2005). Träningsinstruktörer med denna 
hesa röstanvändning kan således innebära skaderisk för sina passdeltagare till följd av 
störd informationsöverföring (Rumbach, 2013b). För träningsinstruktörer är rösten även 
ett viktigt redskap för att motivera deltagarna under träningspasset, vilket de ofta gör med 
en högre grundton, så kallat f0 (Long, Williford, Olson, och Wolfe, 1998). 

Åtskilliga studier har undersökt röstbesvär inom röstkrävande yrken. Man 
konstaterar i dessa att prevalensen av röstbesvär är signifikant högre än i yrkesgrupper där 
röstanvändningen och röstkvalitén inte är lika krävande (Ohlsson, Andersson, Södersten, 
Simberg, och Barregård, 2012), vilket även understryks av fler författare (Smith, Gray, 
Dove, Kirchner, och Heras, 1997; Vilkman, 2000; Vilkman, 2004). Mängden forskning som 
gjorts på träningsinstruktörers röster är avsevärt mindre än för mer vedertagna 
yrkesgrupper såsom lärare, men visar även den på en hög prevalens av röstbesvär. I en 
studie av Rumbach (2013a) rapporterade 78,95 % av träningsinstruktörerna kortvariga 
röstsymtom och 70,91 % kroniska röstsymtom. Detta understryks av Long m.fl. (1998) då 
44 % av träningsinstruktörerna i deras studie uppgav att de helt eller delvis tappade rösten 
under och direkt efter pass. Studien belyser även en hög frekvens av röstförlust orelaterad 
till sjukdom. 

Termen röstbesvär innefattar här diagnosen röststörning, som enligt Sala m.fl. 
(2012) definieras på följande sätt ”När rösten inte håller för de krav som ställs på den eller 
är avvikande”.  Vid diagnostisering av röstbesvär skiljer man på funktionella och organiskt 
funktionella röststörningar. Funktionella röststörningar innebär inga avvikelser på 
röstorganet utan har endast sin grund i förlängda perioder av felaktig röstteknik. Organiskt 
funktionella röststörningar innebär däremot en anatomisk förändring på röstorganet (Sala 
m.fl., 2012). Huvudsymtomen som förekommer hos personer med röststörningar beskrivs 
i Tabell 1a, i Tabell 1b beskrivs möjliga konsekvenser till följd av dessa röststörningar. 

 
Tabell 1a. Röststörning- Vanliga symtom till vänster & Tabell 1b. Röststörning- möjliga 
konsekvenser till höger. Enligt Sala, m.fl. (2012) 

 
a. Röststörning- Vanliga symtom        b. Röststörning- Möjliga konsekvenser 

 
-Ansträngdhet/Rösttrötthet 
-Harklingsbehov 
-Klumpkänsla 
-Heshet 
-Obehag/ont i halsen 
-Att rösten inte bär/är opålitlig 
-Svårighet att göra sig hörd i bullrig miljö 

-Minskar talmängd 
-Undviker umgänge och andra 
  människor/fritidsaktiviteter 
-Nedsatt arbetsförmåga 
-Ändrar om i arbetsuppgifter 
-Förlorad arbetsinkomst, omskolning 
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Enligt Vilkman (2004) kan röstkrävande yrken kategoriseras efter belastning och kraven på 
röstanvändningen. Yrkesgruppen träningsinstruktörer utsätts för hög röstbelastning och 
tillsammans med ökad förekomst av ogynnsamma röstbeteenden grundad i höga röstkrav, 
ökar risken att få röstbesvär (Sala m.fl., 2012). Long m.fl. (1998) kopplar skadliga 
röstbeteenden som specifik orsak till upplevda röstbesvär, och använder termen ”vocal 
abuse” vilket avser ett röstbeteende som i förlängda perioder leder till röstbesvär. I en studie 
där träningsinstruktörers röstbeteenden undersöktes bedömer författarna att slitage och 
skada på stämbanden kan bero på fonation i samband med fysisk ansträngning. Detta i sin 
tur skulle leda till bristfälligt buk- och flankstöd samt obefogat kraftfull och hård 
glottisslutning (Rumbach, 2013a; Long m.fl., 1998). Skadlig röstanvändning som denna är 
en av många faktorer som kan påverka rösten negativt.  

Riskfaktorer för rösten delas in i inre och yttre. Inre faktorer innefattar individens 
förutsättningar, däribland ovannämnda skadliga röstbeteenden, ärftlighet, generell hälsa, 
mediciner, (Chen, Chiang, Chung, L. C. Hsiao, och T. Y. Hsiao, 2010) och hälsofarliga vanor 
såsom tobak- och alkoholkonsumtion (Arbetsmiljöverket, 2011; Sala m.fl., 2012; Vilkman, 
2000). Yttre riskfaktorer innefattar individens omgivningsförutsättningar, såsom arbets- 
och fritidsmiljö. Arbetsmiljö i sin tur inkluderar luftkvalité, röstkrav, bullernivå, 
rumsakustik, arbetsställning tillgång till rösthjälpmedel samt stress (Sala m.fl. 2012; 
Vilkman, 2000; Arbetsmiljöverket, 2011). Jämsén påvisar i sin avhandling (2017) att 
stressade deltagare rapporterade röstbesvär i högre grad än de som inte upplevde sig vara 
stressade. I en studie av K. Van, L. S. Van, De Ley, Mertens och Claeys (2009) har man 
undersökt hur psykologisk stress påverkar rösten, varpå man såg att röstanvändningen 
försämras avsevärt i form av lägre f0 och röstintensitet, till följd av en försämrad 
andningsförmåga. Röstens ergonomiska förutsättningar försämras även vid förhöjd f0 då 
detta också är ett beteende som ökar risken att förvärva röstbesvär. Detta röstbeteende 
innebär nämligen högre spänning än normalt i muskulaturen som omger larynx samt ett 
högre antal stämbandsvibrationer. Samtliga av dessa riskfaktorer kan enskilt eller 
tillsammans bidra till röstbesvär generellt (Sala m.fl. 2012), och inte minst inom 
träningsinstruktörsyrket.  

Kvinnor är överrepresenterade inom röstbesvär, och detta beror inte bara på att de 
utgör majoriteten av de med röstkrävande yrken (Statistiska centralbyrån, 2016) inklusive 
träningsinstruktörer; då en studie av Hunter, Tanner, och Smith (2011) konstaterar en 
högre prevalens för röstbesvär hos kvinnor oavsett yrke. Den höga prevalensen förklaras 
utöver yrkesval nämligen även av ogynnsamma anatomiska förutsättningar för 
talapparaten; kortare, tunnare, ömtåligare stämband som vibrerar i genomsnitt dubbelt så 
snabbt som mäns. Detta resulterar i en dubbelt så hög f0, som enligt Pegoraro Krook (1988) 
befinner sig kring 188 Hertz för kvinnor med frisk röst (±20 Hertz). En kvinnlig 
träningsinstruktörs f0 kan under ett pass höjas till 250–300 Hertz (Szabo Leroy, 2004). 
Risken för röstbesvär orsakat av slitage och därigenom skador på stämbanden blir därmed 
hög (Sala m.fl. 2012). 

Träningsinstruktörer har vanligtvis möjlighet att använda röstförstärkare under sina 
pass. Trots detta ser Aiken och Rumbach (2017) i sin studie att användning av 
röstförstärkare inte nödvändigtvis eliminerar befintliga röstbesvär, då de inte berör 
grundproblemet; skadlig röstteknik. Denna studie visade att träningsinstruktörers 
röststyrka inte påverkades av röstförstärkare. I en annan studie (Rumbach, 2013a) 
framkom att 65 % av instruktörerna använde en högre röststyrka och 18 % en mycket högre 
röststyrka under träningspass, än vid vardagligt samtal. I en studie av Long m.fl. (1998) 
uppgav 88 % av träningsinstruktörer med röstbesvär att de ofta skrek under sina pass. 
Tekniska problem kring röstutrustning är vanligt förekommande enligt instruktörerna i 
studien av Rumbach (2013a) vilket kan bidra till att röstförstärkare inte underlättar för en 
god röstanvändning. 
I sin studie belyser Aiken och Rumbach (2017) träningsinstruktörers önskemål om att öka 
arbetsplatsens medvetenhet för yrkets krav och belastning på rösten. Detta med syfte att 
minska prevalensen av röstbesvär då majoriteten av träningsinstruktörerna i studien av 
Rumbach (2013b) uppgav att de inte kunde anpassa sin arbetsdag när de var i behov av 
röstvila. 
Träningsinstruktörers arbetsmiljö skulle således gynnas om arbetsgivarna fick denna 
kunskap (Aiken och Rumbach, 2017). 
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Logopedisk röstintervention kan se ut på många olika sätt beroende på målgruppens behov 
och förutsättningar (Hartelius, Nettelbladt & Hammarberg, 2008). Intervention visar i 
flertalet studier ge god effekt, detta inkluderar även träningsinstruktörer. Studier visar på 
en stor efterfrågan och god effekt av röstbehandling och röstutbildning hos 
träningsinstruktörer. Flertalet studier har påvisat att utbildning i förebyggande syfte på 
arbetsplatser inom röstkrävande yrken är bristfällig i sin förekomst (Rumbach, 2013a; 
Newman och Kersner, 1998; Ohlsson m.fl., 2012). I studien av Rumbach (2013a), ansåg 
98 % av tillfrågade träningsinstruktörer att röstutbildning borde ingå i 
yrkesutbildningen och efterfrågade även utbildning om röstergonomi, som beskrivs av 
Sala m.fl. (2012) innefatta alla förebyggande åtgärder inom röstanvändning, samt 
röstteknik och information kring röstens fysiologi och funktion 

Aiken och Rumbach (2017) avsåg i sin studie ta reda på önskat innehåll och form av 
förebyggande intervention genom semi-strukturerade intervjuer med träningsinstruktörer. 
I studien framkom en efterfrågan av en interaktiv utbildningsform, nämligen upprepade 
workshops, för att underlätta tillägnandet av information. Röstträning för 
träningsinstruktörer skulle kunna tänkas frambringa resultat i större utsträckning om 
interventionen sammankopplade deras befintliga kunskap om kroppens hälsa mot 
talapparaten (Rumbach, 2013a). Målet med röstbehandling är att identifiera och eliminera 
ogynnsamma röstbeteenden (Sala m. fl., 2012; Colton, Casper och Leonard, 2011). Vid 
befintliga röstbesvär krävs både motivation och tid för att upphäva redan invanda 
talmönster (Arbetsmiljöverket, 2011). Den mest praktiska lösningen vore därför att 
samtliga röstkrävande yrken får tillgång till förebyggande röstbehandling, för att dels 
minska prevalensen av röstbesvär (Sala m.fl., 2012), och dels reducera kostnader relaterade 
till hög frånvaro från jobbet (Rosow, Szczupak, Saint-Victor, Gerhard, DuPont och Lo, 
2016). 

Tidigare interventionsstudier visar att mer omfattande multidimensionella insatser, 
det vill säga en kombination av indirekt röstutbildning och direkt röstträning, ger objektivt 
mätbar god effekt vid röstbesvär samt subjektiva resultat i form av ökad medvetenhet hos 
deltagarna (Duffy och Hazlett, 2004; Ilomäki, Laukkanen, Leppänen, och Vilkman, 2008; 
Ohlsson, Andersson, Södersten, Simberg, Classon och Barregård, 2016; Roy, Gray, Dove, 
Corbin-Lewis och Stemple, 2001; Rumbach, 2013a). I studien av Rantala och Vilkman 
(1999) korrelerade de subjektiva och objektiva mätvärdena av deltagarnas röster, då de som 
rapporterade högre röstbesvär också hade sämre röstkvalité.  I motsats till detta visade en 
studie av Duffy och Hazlett (2004) diskrepans mellan de objektiva och subjektiva resultaten 
av intervention, vilket enligt dess författare kunde anses bero på deltagarnas ökade 
medvetenhet om sina röster. Deltagarnas objektiva och subjektiva resultat av 
interventionen har även i andra studier gett skilda budskap. Detta klargörs i studien av 
Timmermans, Coveliers, Meeus, Vandenabeele, Van Looy och Wuyts (2011), där de 
objektiva resultaten visade en positiv förändring i rösten medan de subjektiva visade en 
försämring eller en brist på förbättring. Detta påvisar vikten av användning av både 
subjektiva och objektiva mätinstrument för studiens helhetsbild. 

Tidigare studier har visat att sex timmar intervention disponerat på tre timmar direkt, 
respektive indirekt röstträning ger objektivt mätbar god effekt hos deltagarna vad gäller 
röstens intensitet och f0 (Timmermans m.fl., 2011). En annan studie utförd på 
träningsinstruktörer indikerade att 60 minuters indirekt intervention endast gav subtila 
positiva förändringar vad gäller de objektiva mätvärdena f och intensitet, men inte någon 
påtaglig subjektiv skillnad i rösten (Dallaston och Rumbach, 2016). Baserat på dessa 
tidigare interventionsstudier saknas i dagsläget fortfarande en vedertagen intervention som 
utöver att reducera röstbesvär även är tids- och kostnadseffektiv (Rumbach, 2013a).  

 
Studiens syfte 

Författarna har med handledning utformat denna studies design och dess intervention från 
grunden, baserat på tidigare interventionsstudier med träningsinstruktörers utmaningar 
och behov i beaktande. Detta resulterade i en workshop på två timmar, vars effekt 
undersöktes ur två olika tidsperspektiv. Syftet med denna interventionsstudie var därför att 
undersöka träningsinstruktörers röstbesvär samt att utvärdera interventionens effekt på 
träningsinstruktörernas röstbesvär. 
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Frågeställningar 

1. Vilken effekt hade interventionen på träningsinstruktörers röstbesvär?  
2. Påverkar faktorerna; typ av krav på röstanvändning baserat på pass, och möjlighet att 

disponera sin arbetsdag träningsinstruktörers röstbesvär? 
 
Metod 
 

Deltagare 
Samtliga deltagare deltog frivilligt och utan ersättning. Deltagarna rekryterades på sin 
arbetsplats samt via informationsmail som skickades ut till ansvarig träningskoordinator 
på anläggningen. Deltagarna fick innan studiens start muntlig samt skriftlig information 
om datainsamlingen och studien, och skrev under ett samtyckesformulär (Bilagor 1 och 2). 
Material och personuppgifter från deltagarna avidentifierades, förvarades samt 
behandlades därmed konfidentiellt. 

Antalet deltagare i studien var 14, varav 12 kvinnor och 2 män. Medelåldern på 
deltagarna var 38,6 år (SD=9,2) med ett åldersspann mellan 24 och 56 år. Medelvärdet för 
antalet år som träningsinstruktör var 10,1 år (SD=10,4) och sträckte sig från 3 månader till 
30 år. I genomsnitt hör deltagarna 3 pass i veckan (SD=2,3) vid studiens start. Samtliga 
deltagare uppfyllde studiens inklusionskriterium, vilket var att inte tidigare ha fått 
röstbehandling av logoped. Flertalet instruktörer instruerade i flera olika träningsformer. 
De träningsformer de instruerade under passen som spelades in med VoxLog står i tabell 3 
och 4. Samtliga pass deltagarna instruerade vid studiens start innefattade: olika typer av 
yoga (n=6), Aqua (n=3), Indoor Walking (n=3), Cirkelträning (n=3), Total Training (n=3), 
Body Pump (n=2), CX WORX (n=2), Step Gympa (n=2), Step (n=2), Spinning (n=1), Step 
Muskel (n=1), Core (n=1), Soma Move (n=1) och Body Balance (n=1). Författarna definierar 
röstanvändningen i lågintensiva pass såsom yoga som; lägre röststyrka, lägre taltempo, mer 
läckande röstkvalité och lägre Fo. I mer högintensiva pass däremot, såsom total training, 
beskrivs röstanvändningen som; mer pressad röstkvalité, högre taltempo, med hög f0 och 
röststyrka. Instruktörernas krav på röstanvändningen delades av författarna därför in i två 
kategorier vilka i studien benämns som A och B i tabell 2 och 3 nedan, där A innebär en 
harmonisk- och B en kraftfull röstanvändning. 

Deltagarna blev två grupper baserat på vilket av de två föreslagna datumen de valde 
att delta i den erbjudna interventionen. Detta för att undersöka interventionens effekt ur 
två tidsperspektiv. De instruktörer som deltog vid det första interventionstillfället benämns 
i studien som Grupp 1 och bestod av totalt 8 deltagare varav 6 kvinnor och 2 män. 
Medelåldern i denna grupp var 38,1 år (SD=10,6) år och deltagarna var i åldrarna 24 till 56 
år. De höll vid studiens start i genomsnitt 2,25 pass per vecka (SD=1), från 1 till 4 pass i 
veckan, och hade i genomsnitt instruerat i 8,7 år (SD=11,7), från 3 månader till 30 år. De 
instruktörer som deltog vid det senare interventionstillfället benämns som Grupp 2 och 
bestod av 6 kvinnor. Medelåldern i denna grupp var 39,2 år (SD=7,8) och deltagarna var 
mellan 34 och 48 år. De höll vid studiens start i genomsnitt 3,9 pass i veckan (SD=3,2), från 
1 till 10 pass i veckan, och hade i genomsnitt instruerat i 11,9 år (SD=9,7), från 5 till 28 år. 
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Tabell 2. Visar hur många pass deltagarna i grupp 1 instruerade vid studiens start, samt 
vilket pass de instruerade vid studiens inspelningstillfällen och deras krav på 
röstanvändningen, kategoriserade som beskrivet ovan enligt A och B 

 
ID-Nr    Antal pass i veckan      Pass vid inspelning        Krav på röstanvändning 

 
1 3   Total Training B 
 
2 2  Body Balance A 
 
3 3  Yoga  A 
 
4 3  Step Muskel  B 
 
5 1  Step  B 
 
6 1-2  Yoga  A 
 
7 1  Yoga  A 
 
8 3-4  Total Training B 
 
Tabell 3. Visar hur många pass deltagarna i grupp 2 instruerade vid studiens start, samt  
vilket pass de instruerade vid studiens inspelningstillfällen och deras krav på 
röstanvändningen, kategoriserade som beskrivet ovan enligt A och B 

 
ID-Nr    Antal pass i veckan      Pass vid inspelning        Krav på röstanvändning 

 
9 1  Soma Move  A 
 
10 2  Aqua  B 
 
11 3  Aqua  B 
 
12 3  Body Pump  B 
 
13 4-5  Total Training B 
 
14 10  Step  B 

 
 
Material                                                                                   

Materialet som användes i studien ämnade behandla både subjektiva och objektiva data i 
kvantitativa värden. Inspelningsverktyget VoxLog användes vid två separata tillfällen då 
deltagarna instruerade, för att mäta fyra parametrar: röstintensitet, benämnt som R-SPL i 
enheten decibel (dB); röstläge, f0 i hertz (Hz); bakgrundsbuller, O-SPL i dB; samt 
fonationstid, FON-T, i %. Subjektiva data samlades in via passformulär och enkäter. Två 
passformulär fylldes i av deltagarna i samband med inspelningarna med VoxLog. Dessa 
formulär innehöll två frågor om röstens dagsform, en gällande före och en gällande efter 
inspelning. Detta besvarades med hjälp av tiogradiga likertskalor. Formulären ämnade även 
ta reda på antal passdeltagare samt användning av röstförstärkare vid inspelningstillfällena. 
Formuläret gav även utrymme för övriga kommentarer (Bilaga 3). 
Deltagarnas subjektiva upplevelse av sin röst studerades med hjälp av tre olika enkäter  
(Bilagor 4 till och med 6). Samtliga enkäter började med frågor från RHI-10 berörande tre 
aspekter av rösten; emotionellt, fysiskt och funktionellt. Den första enkäten innehöll utöver 
RHI-10 anamnestiska frågor. Den andra enkäten innehöll i stället uppföljande 
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anamnestiska frågor. Den tredje och sista enkäten innehöll slutligen frågor med syftet att 
utvärdera interventionen. 

Interventionen 
Interventionen bestod av en två timmars interaktiv workshop. En powerpointpresentation 
på totalt 21 sidor framtogs baserat på tidigare interventionsstudier som identifierat vilka 
områden som bör tas upp samt bästa inlärningseffekt (Verdolini, 1997). Utöver detta hade 
båda författarna genomgått kursen Röststörningar vid Umeå Universitet, med både teori 
och praktiska övningar i att hålla röstgrupp. Denna kurs motsvarar 9 hp exklusive 3 veckor 
praktik inom området motsvarande 3 hp. En av författarna utförde även sin kliniska 
fördjupning inom röstlogopedi på avancerad nivå motsvarande 7,5 hp, och var därmed 
huvudansvarig för den direkta röstteknikträningen i helgrupp. Slutligen handleddes 
processen av en legitimerad logoped. Områdena som rekommenderas i en röstintervention 
för främjandet av inlärning beskrivs i kapitel 19 av Hartelius m.fl. (2008); Information för 
ökad kunskap och medvetenhet om rösten, genomgång av vikten av en god kroppshållning 
samt avspänning för nacke-och halsområdet, grundläggande och funktionell andning, 
slutligen fonations- och artikulationsövningar. Återhämtningens vikt (i form av röstvila) 
underströks i workshopen då det är en viktig del, likt för kroppen i övrigt vid stor 
belastning. Detta för att bryta ogynnsamma mönster som orsakar spänningar, för att 
underlätta en god röstanvändning (Roy & Leeper, 1993; McGowan, 1997). 

Powerpointpresentationen i denna studie innehöll därmed; teori om röstens anatomi 
och funktion med tillhörande bildstöd och kortfilm. Presentationen behandlade utöver 
detta inre och yttre riskfaktorer som kan leda till röstbesvär samt åtgärder riktade mot 
dessa. Röstergonomiska råd anpassade till träningsinstruktörers arbetsförutsättningar 
samt information kring användning av icke-verbal kommunikation som röstbesparande 
verktyg, såsom kroppsspråk, mimik och musikval ingick likaså (inklusive röstförstärkning). 
I workshopen ingick även tre fallstudier (case) med olika inriktning, nämligen: åtgärder 
mot riskfaktorer, röstergonomiska tekniker samt användande av icke- verbal 
kommunikation som kompletterande verktyg vid röstbesvär. Dessa fallstudier främjade 
diskussion i grupp. Presentationen innehöll slutligen avslappnings- och 
uppvärmningsövningar i helgrupp för huvud- hals- och axelmuskulatur. 
Röstteknikträningen utfördes i par och sedan i helgrupp, författarna demonstrerade och 
handledde deltagarna individuellt. Rösttekniksträningen berörde tre områden av 
röstanvändningen, nämligen tonhöjd röststyrka och röstkvalité på ord- och meningsnivå. 
Meningarna som användes vid röstträningen innefattade fraser som används frekvent 
under träningsinstruktion, framtagna av författarna på förhand, samt under 
interventionstillfället av deltagarna själva. Efter workshopen delades häften med 
röstergonomiska råd och övningar ut (Bilaga 6).  
  

Genomförande 
Insamling av data 

Objektiv och subjektiv datainsamling pågick mellan 2018-01-15 och 2018-04-16. Samtliga 
deltagare utförde två inspelningar vid separata tillfällen med verktyget VoxLog, i samma 
lokal, under samma pass, veckodag och tid vid båda inspelningarna. Första inspelningen 
med VoxLog utfördes innan interventionen och pågick under vecka 3-4 2018. Andra 
inspelningen gjordes efter att samtliga deltagare mottagit interventionen, och pågick under 
vecka 15 2018.  Inspelningarna med VoxLog utfördes självständigt av deltagarna efter 
skriftliga instruktioner. Författarna närvarade inte under inspelningstillfällena. Två 
likadana passformulär fylldes i av deltagarna i samband med inspelningarna. Formulärets 
första del fylldes i innan passet och dess andra del efter avslutat pass. Totalt tre olika enkäter 
skickades ut till samtliga deltagare under pågående datainsamling. Dessa skickades ut 
digitalt via Google-formulär till deltagarna. Den första enkäten vecka 5, andra enkäten 
vecka 11 och tredje enkäten vecka 15. 
Interventionen i form av en två timmars interaktiv workshop utfördes av författarna vid två 
separata tillfällen; 2018-02-15 samt 2018-03-21. Workshopen hölls i samma lokal och vid 
samma tidpunkt vid båda tillfällena. 
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Interventionens innehåll  

Interventionen presenterades som en föreläsning med hjälp av en powerpointpresentation. 
Den indirekta delen uppskattas till cirka 60 % av workshopen, motsvarande 72 av 120 
minuter. För att på bästa sätt överföra kunskap rekommenderas många repetitioner då 
procedurminnet är centralt vid inlärning, såsom visuell och auditiv input (Verdolini, 1997), 
vilket eftersträvades genomgående i interventionen. Detta tillämpades exempelvis vid 
momentet ”röstens anatomi och funktion”, först via verbal information för auditiv input, 
sedan via film om hur rösten ser ut invändigt vid tal för visuell input och slutligen genom 
att tillämpa teorin i praktiken tillsammans för vägledning och imitation. Eftersom 
träningsinstruktörerna i denna studie redan besatt en god kunskap om kroppens anatomi 
eftersträvades sammankoppling av denna kunskap med röstens anatomi genom jämförelser 
med deras yrke om hur kroppen fungerar vid träning och återhämtning. Presentationen var 
upplagd på ett sådant sätt att diskussion möjliggjordes. 

Den direkta delen av interventionen innefattade övningar i par eller helgrupp och 
uppskattas till cirka 40 % av workshopen, motsvarande 48 av 120 minuter. Stretch- och 
avspänningsövningar för hals-nackområdet demonstrerades och utfördes tillsammans.  

Andningensteknik övades praktiskt steg för steg med bland annat frikativan /s/ för 
att hitta buk- och flankstödet för kontrollerad andning och styrning av det subglottala 
trycket som är en förutsättning vid fonationsövningar.  

Röstteknikträningen utfördes likaså i par och sedan tillsammans i helgrupp. 
Författarna demonstrerade och handledde deltagarna individuellt för att de skulle lära sig 
känna igen sin egna skadliga respektive ergonomiska röstanvändning.  

Röstteknikträningen berörde tre områden av röstanvändningen, nämligen tonhöjd 
röststyrka och röstkvalité på ord- och meningsnivå. Meningarna som användes vid 
röstträningen innefattade fraser som används frekvent under träningsinstruktion, 
framtagna av författarna på förhand, samt under interventionstillfället av deltagarna själva 
för att eftersträva ett träningspass i största möjliga mån. Detta för att deltagarna lättare ska 
kunna överföra denna kontrollerade träningsform till sin vardag. Efter avslutad 
intervention delades häften med röstergonomiska råd och övningar ut för att deltagarna på 
egen hand skulle kunna öva hemma (Bilaga 6). Figur 1. visar en tidslinje över samtlig 
datainsamling som pågick från 2018-01-15 till 2018-04-16. 
 
Figur 1. tidslinje över datainsamlingens olika moment.  

 
 

 
Dataanalys 

Samtliga objektiva data uteslöts ur studien då de bedömdes otillförlitliga. Datainsamlingen 
med VoxLog analyserades i VoxLogs egna program, VoxLog Discovery (version 1.1) vid 
Umeå Universitets forskningslaboratoriet och sammanställdes i ett Google kalkylark. Vid 
tillförlitliga objektiva data skulle de objektiva mätvärdena kontrollera eventuell 
röstförändring hos deltagarna genom att jämföras med subjektiva data. Samtliga data från 
formulär 1 och 2 samt de 3 enkäterna analyserades på individnivå och sammanställdes i 
Google kalkylark. Analysen av enkäterna utfördes i Google formulärs egna 
svarssammanställning på gruppnivå. 
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Statistisk Analys 

Då samtliga kvantitativa data var icke-normalfördelade analyserades de via SPSS Statistics 
(version 24), Excel med Mann Whitney U-test för mellanindivids- och mellangruppsanalys 
och Wilcoxon signed rank test för inomindivids- och inomgruppsanalys. 
 

Databehandling 
Alla personliga data behandlades konfidentiellt. Etiska aspekter togs i beaktande under 
arbetets gång. Både datainsamling och resultatanalys översågs av erfarna handledare varav 
en legitimerad logoped. Processen av detta projekt kontrollerades av oberoende aktörer för 
att undvika snedvridningseffekt. Insamlade data kodades för konfidentialitet och kunde 
därmed inte kopplas till deltagarnas identitet. Insamlade data användes enbart i 
forskningssyfte.  

 
Reliabilitet och validitet 

I denna studie samlades objektiva data in med verktyget VoxLog vars validitet och 
reliabilitet är konstaterade bland annat i studierna av Bulukin Wilén & Gustafsson (2011) 
som jämförde VoxLog med inspelningsverktyget APM och fann att båda mätinstrumenten 
gav jämförbara resultat. VoxLogs produktutvecklare Sonvox AB (2011) fann att VoxLog 
hade en felmarginal på mindre än 2 % i sin uppskattning av fonationstid. VoxLog är ett 
verktyg som med enkelhet kunnat användas självständigt av deltagarna i studien. Dock kan 
dess reliabilitet inte intygas med säkerhet då mängden forskning angående VoxLogs 
validering som inte utförts av dess utvecklare varit undermålig. Studier har visat på icke- 
tillförlitlig datainsamling av VoxLog, i synnerhet vid muskulöst hals- och nackområde, då 
detta visat sig resultera i bristfällig kontakt med elektroderna (Hammarstedt & 
Wilhelmsson, 2017; Colton & Conture, 1990). God kontakt med larynx är en förutsättning 
för registrering av data med detta instrument. Samtliga deltagare tog del av samma 
skriftliga bruksanvisning av VoxLog.  

Kvalitativa data i form av kommentarer som deltagarna lämnade frivilligt i enkät 3, 
analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Denna 
analys utfördes av författarna först separat och sedan tillsammans dagen efter, för ökad 
tillförlitlighet. 

Enkäterna i studien omfattade frågor från RHI-10 vilka är standardiserade och 
validerade enligt en brittisk studie av Rosen, Lee, Osborne, Zullo och Murry (2004). RHI-
10 är således skriven på engelska och är en förkortad version av RHI. Frågorna från RHI-
10 som denna studie använde är översatta av författarna enligt de motsvarande svenska 
RHI-frågorna, vilka är standardiserade. I studien av Rosen m.fl. (2004) visades inga 
signifikanta skillnader mellan RHI-10 och RHI. RHI-10 användes i denna studie då dess 
frågor undersökte de parametrar i deltagarnas röster som var valida för studiens ändamål. 

Samtliga analyser kontrollerades av båda författarna tillsammans med handledare för 
att minska risken för felanalys. 
 
Resultat 
  
Vilken effekt hade interventionen på träningsinstruktörers röstbesvär? 
(Forskningsfråga 1) 
 
De subjektiva mätningarna gav varierande budskap om interventionens effekt på 
deltagarnas röstanvändning och upplevda röstbesvär. I passformuläret som fylldes i vid 
den första inspelningen med VoxLog rapporterade samtliga deltagare en signifikant ökning 
av sina röstbesvär efter, jämfört med före det första passet som spelades in, se Figur 2a. 
(Z=0, p=0,002 vid testning med Wilcoxon signed rank test). Deltagarnas röstbesvär ökade 
nämligen i genomsnitt med 2,3 poäng på den 10-gradiga självskattningsskalan under 
passet. Passformulären från det andra inspelningstillfället visade på signifikant högre 
röstbesvär före pass, se Figur 3a (Z= 14, p=0,010). Dock fanns inte någon signifikant 
skillnad av röstbesvär efter pass, se Figur 3b (Z= 30, p=0,503). Deltagarna rapporterade 
vid det andra inspelningstillfället fortfarande en signifikant ökning av röstbesvär under 
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passets gång då de steg från 3,6 till 4,5 poäng, se Figur 2b (Z= 1,5, p=0,033), dock en 
signifikant mindre ökning än vid första tillfället (Z= 11,5, p=0,020, differens av ökning var 
lika med 1,3 poäng). 
 
Tabell 5.  Medelvärdet av deltagarnas rapporterade röstbesvär från passformulär före och 
efter pass vid båda inspelningarna. Angavs i poäng 0–10 som indikerade grad av upplevda 
röstbesvär 

 
Passformulär 1   Före - Efter  Differens 
     2,6 - 4,9  2,3 

 
Passformulär 2   Före - Efter  Differens 
     3,6 - 4,5  0,9 

 
Jämförelse av differens       Differens 
mellan passformulär 1 & 2    1,3

 
 
 

 
Figur 2a Skillnaden i deltagarnas skattning av sina röstbesvär före och efter pass vid första 
inspelningen. Y-axel presenterar skattningen av röstbesvär. X-axel visar 1: Före och 2: Efter 
första inspelningen. Nummer 1–14 representerar deltagarna.  
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Figur 2b. Skillnaden i deltagarnas skattning av sina röstbesvär före och efter pass vid andra 
inspelningen. Y-axel presenterar skattningen av röstbesvär. X-axel visar 1: Före och 2: Efter 
andra inspelningen. Nummer 1–14 representerar deltagarna. 
 
 

 
Figur 3a Skillnaden i deltagarnas skattning av sina röstbesvär före pass vid den första 
jämfört med den andra inspelningen. Y-axel presenterar skattningen av röstbesvär. X-axel 
visar röstbesvären före inspelning vid 1: Första inspelningen och 2: andra inspelningen. 
Nummer 1–14 representerar deltagarna. 
 
 
 

 
Figur 3b. Skillnaden i deltagarnas skattning av sina röstbesvär efter pass vid den första 
jämfört med den andra inspelningen. Y-axel presenterar skattningen av röstbesvär. X-axel 
visar röstbesvär efter inspelning vid 1: Första inspelningen och 2: Andra inspelningen. 
Nummer 1–14 representerar deltagarna. 
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Figur 4. RHI-10-poäng på individnivå.  Y-axel visar skattning av poäng. X-axel visar varje 
deltagares totalpoäng för varje enskild enkät.  
 

 
Figur 5. Typpoäng för varje RHI-10-fråga i samtliga enkäter.  Y-axel presenterar poäng 
från 1–4. X-axel visar RHI-10-frågorna.  
 
Grupp 1 rapporterade en signifikant ökning av röstbesvär under både första och andra 
inspelningstillfället (Z=0 vid båda tillfällena, p=0,017 vid första passet och p=0,024 vid 
andra passet), då deras besvär i genomsnitt steg med 2,4 respektive 0,9 poäng av de 10 
möjliga; men en signifikant mindre påtaglig ökning av röstbesvär vid den andra jämfört 
med den första inspelningen (Z=0, p=0,031), differens mellan ökningarna var lika med 1,5 
poäng av 10. Skillnaden i grad av röstbesvär före pass var även den signifikant (Z=2, 
p=0,046), där de vid första passet rapporterade en medelpoäng av 2,5 och vid det andra 
2,6, alltså signifikant högre besvär vid det andra tillfället än vid det första, men att dessa 
besvär steg avsevärt mindre i grad vid det andra tillfället. Dock visade sig skillnaden i 
röstbesvär efter passen inte vara signifikant (Z=6,5, p=0,105). 
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Grupp 2 rapporterade en signifikant ökning av röstbesvär vid första inspelningen 
(Z=0, p=0,042) då de steg från ett genomsnitt av 2,7 till 4,8 poäng; men inte någon 
signifikant ökning av besvär under det andra inspelningstillfället (Z=1,5, p=0,197). 
Skillnaden i ökning av röstbesvär under passets gång mellan första och andra inspelade 
passet visade inte heller den på någon signifikant skillnad (Z=4,5, p=0,414). Skillnaden i 
röstbesvär före pass mellan första och andra mätningen var inte signifikant (Z=0, p=0,131) 
då deltagarna angav i genomsnitt 2,7 respektive 4,5 poäng. Röstbesvär efter pass mellan 
första och andra mätningen visade inte på någon signifikant skillnad (Z=0, p=0,715). 
Mann Whitney-test användes för att undersöka skillnaden mellan grupperna. Ingen 
signifikant skillnad framkom mellan grupperna, vare sig i värden före, under eller efter pass 
vid något av inspelningstillfällen. Före pass 1 var U=25,5, p=0,852. Efter pass 1 var U=24, 
p=1,000. Före pass 2 var U=31,5, p=0,345. Efter pass 2 var U=33,5, p=0,228. För 
differensen av röstbesvär vid pass 1 var U=19, p=0,852. För differensen vid pass 2 var 
U=21,5, p=0,755. 

 Enkäternas resultat på RHI-10 frågorna visade att 10 av 14 deltagare hade högre 
poäng än 5 vid studiens start, vilket i denna studie skattades som röstbesvär. Resultaten 
visade dock på stor variation i RHI-10-totalpoäng vid enkät 1 då deltagarna skattade mellan 
0–26 poäng av 40 möjliga. Totalt 7 deltagares RHI-10-resultat vittnade om en förbättring 
av rösten från studiens början till slut.  5 deltagares RHI-10-poäng ökade, vilket vittnande 
om en försämring av rösten. Slutligen förblev 2 deltagares totalpoäng desamma från början 
till slut. Studiens andra subjektiva datainsamling, bestående av tre enkäter med frågor från 
RHI-10, visade inte på någon signifikant skillnad i deltagarnas rapporterade röstbesvär 
mellan någon av enkäterna. Resultatet av statistisk signifikansberäkning med Wilcoxon 
signed rank test för skillnaden i poäng mellan enkät 1 och 2 för hela gruppen på 14 deltagare 
gav Z=13, p=0,478. För enkät 2 och 3: Z=35, p=0,751, och för enkät 1 och 3: Z=27,5, 
p=0,407.  
          Grupp 1 visade inte på någon signifikant förbättring av röstbesvär i någon av 
enkäterna (E1-2: Z=8,5, p=0,671. E2-3: Z=7, p=0,232. E1-3: Z=6,5, p=0,203). Grupp 2 
visade inte heller på signifikanta skillnader i röstbesvär i någon av enkäterna (E1-2: Z=1, 
p=0,655. E2-3: Z=6, p=0,680.  E1-3: Z=7, p=0,892). 
          Grupp 2 användes som en kontrollgrupp för grupp 1 i enkät 2, då grupp 1 fick 
intervention i ett tidigare skede. Analyser med Mann Whitney-test visade inte på någon 
signifikant skillnad mellan grupperna för denna enkät (U=19,5, p=0,573. Differens i 
grupptotalpoäng mellan E1 och E2 gav p=0,671). 
          I enkät-3 fick deltagarna möjlighet att frivilligt lämna kommentarer för utvärdering 
av interventionen. Efter kvalitativ innehållsanalys delades deltagarnas kommentarer in i 
följande kategorier: ökad kunskap (ex: “Intressant och lärorikt, fick många bra tips på hur 
jag kan värma upp rösten och använda den på ett bättre sätt.”), ökad medvetenhet (ex: “Jag 
tror att jag snarare bara börjat lägga märke till att rösten faktiskt blir  trött, snarare än att 
den skulle ha blivit sämre.”), förbättrad röstteknik (ex: “Tänker mer på magstödet än att 
förlita mig på att jag har en ‘stark röst’”) , feedback om upplägg (ex: “Det blev kanske väl 
kort. Hade gärna coachats lite mer.”, “Rätt nivå, lagom långt och roligt och bra med 
övningar. Jättebra med både i grupp och lite individuell coaching.”), upplevd effekt (ex: “Jag 
upplever betydligt mindre spänningar kring hals/nacke/käkar/svalg, men ingen förändring 
av rösten.”), tillämpning av ny kunskap (ex: “Har inte riktigt tagit mig tiden att jobba på det 
sättet tyvärr. Det är inte heller helt enkelt att jobba på det sättet och veta att man gör rätt 
hela tiden, det tror jag bidrar till att jag inte jobbar med det så mycket som jag borde. Mycket 
mer kunskap, det är bara inte så ofta jag använder den.”), generell positiv återkoppling (ex: 
“Jag tycker workshopen var jättebra, inget att tillägga.”, “Workshopen var fantastiskt bra”) 
samt framtida önskemål (ex: “Skulle gärna se en fortsättning i form av en till workshop där 
jag skulle vara intresserad av att få veta tex hur man ska använda rösten på bästa sätt i yrket 
med mikrofon i olika miljöer, i kombination med musik....tips och trix! Om mikrofonen inte 
fungerar en dag hur gör jag då på bästa sätt??”), se Tabell 6.  Kvalitativ analys utfördes av 
författarna först separat och sedan tillsammans efter en kortare tid, med syfte att minska 
felmarginal.  
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Tabell 6. Kategorisering av deltagarnas (n=antal deltagare) kommentarer enligt kvalitativ 
innehållsanalys 

 
 
Generell Positiv återkoppling   n=7 
 
 
Medvetenhet     n=3 
 
 
Kunskap      n=6 
 
 
Teknik      n=1 
 
 
Tillämpning     n=1 
 
 
Upplägg      n=5 
 
 
Upplevd effekt     n=1 
 
 
Framtida önskemål    n=1  

 
Deltagarna fick i enkät 3 som ämnade utvärdera själva interventionen skatta på en 
likertskala från 0-10 baserat på frågorna nedan, där 0 är lika med inget alls och 10 väldigt 
mycket;  
 
1. Har du haft nytta av den röstteknik och de röstråd vi gick igenom under workshopen? 
2. Har du fått ökad kunskap och medvetenhet om din röst efter ditt deltagande i 
workshopen? 
 

 
Figur 6. Sammanställning av deltagarnas utvärdering på fråga 1 och 2.  
Y-axel visar poängskala 1–10. X-axel presenterar deltagarna individuellt. Medelvärdet för 
fråga 1 låg på 7,3 av 10 och medelvärdet för fråga 2 låg på 8,2 av 10. Sammanställning av 
utvärdering kan observeras i Figur 6. 
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Påverkar faktorerna; typ av krav på röstanvändning baserat på pass, och 
möjlighet att disponera sin arbetsdag träningsinstruktörers röstbesvär? 
(Forskningsfråga 2) 
   

Typ av krav på röstanvändning baserat på pass 
 
Deltagarna i studien instruerade olika typer av pass vilka av författarna delades in i två 
kategorier baserat på olika krav på röstkvalitén. Kategorierna står beskrivna i metoddelen 
och definierades på följande vis: A= harmonisk- och B= kraftfull röstkvalité. Skillnaden i 
RHI-10-resultat mellan gruppen med krav på en mer harmonisk röstkvalité (A) och 
gruppen med krav på en mer kraftfull röstkvalité (B) visade sig vid testning med Mann 
Whitney inte vara signifikant. (U=20, p=0,797). Inte heller i skillnaden mellan de båda 
passformulärens differenser fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna. Testning 
med Mann Whitney gav U=18,5, p=0,606. Dessa resultat visar inte på någon signifikant 
korrelation mellan typ av krav på röstanvändning och upplevda röstbesvär. 

 
Möjlighet att disponera sin arbetsdag 

   
I denna studie undersöktes även deltagarnas möjlighet till att anpassa sin arbetsdag och 
sina arbetsuppgifter vid röstbesvär. Det visade sig att 50 % (n=7) av deltagarna i studien 
hade möjlighet att påverka sin arbetsdag vid röstbesvär medan de resterande 50 % (n=7) 
inte hade samma möjlighet. Skillnaden i RHI-10-resultat mellan deltagarna som kunde 
påverka sin arbetsdag (“Ja”) och deltagarna som inte kunde detta (“Nej”) visade sig vid 
testning med Mann Whitney inte vara signifikant (U= 22, p=0,805). Inte heller i skillnaden 
mellan de båda passformulärens differenser fanns någon signifikant skillnad mellan 
grupperna. Testning med Mann Whitney gav U=24,5, p=1,000. Dessa resultat visar inte på 
någon signifikant korrelation mellan möjlighet att disponera sin arbetsdag och upplevda 
röstbesvär. 
 
Diskussion 
 
Denna studie syftade till att bidra med forskning gällande utveckling av intervention 
anpassad till träningsinstruktörer.  Studien avsåg undersöka effekten av denna 
nyutvecklade interventionsmetod i form av en workshop. Interventionen ämnade utvärdera 
skillnad i träningsinstruktörers röstbesvär genom objektiva och subjektiva mätmetoder. Då 
studiens interventionsmetod endast gav subjektiva data och inte visade några genomgående 
signifikanta resultat, kan inga generaliserbara slutsatser dras. 

Studiens forskningsfrågor löd; Vilken effekt hade interventionen på 
träningsinstruktörers röstbesvär? (Forskningsfråga 1). Påverkar faktorerna; typ av krav på 
röstanvändning baserat på pass, och möjlighet att disponera sin arbetsdag 
träningsinstruktörers röstbesvär? (Forskningsfråga 2). 
  
Vilken effekt hade interventionen på träningsinstruktörers röstbesvär? 
 (Forskningsfråga 1) 
 

Diskrepans mellan subjektiva värden av röstbesvär 
  
I tidigare forskning konstaterades både en hög prevalens av röstbesvär och efterfrågan av 
röstutbildning var stor inom denna yrkesgrupp (Smith, Gray, Dove, Kirchner, och Heras, 
1997; Vilkman, 2000; Vilkman, 2004). I en annan studie av Duffy & Hazlett, (2004) 
konstaterades det att en ökad medvetenhet kan ge falskt sken om att röstbesvär ökat, då en 
ökad kunskap i själva verket kan leda till att deltagare blir mer observanta och kritiska mot 
sin röst.  

I aktuell studie kan på grund av metodbrister inga generaliserbara slutsatser dras, 
men kopplat till tidigare studiers resultat kan liknande tendenser observeras vad gäller 
subjektiva mätningar. 9 av 14 träningsinstruktörer angav röstbesvär i början av studien, 
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och i samband med att deras medvetenhet ökade minskade några deltagare i röstbesvär. 5 
av 9 av de deltagare med höga röstbesvär vid studiens start förbättrades. Deltagarna med 
hög grad av röstbesvär utgjorde 5 av 7 av de deltagare vars RHI-10-resultat förbättrades 
samt sin röstteknik och indirekt fick mindre röstbesvär medan 5 av 10 deltagare gav mer 
röstbesvär vilket kan tolkas bero på den ökade medvetenheten. I denna studie observerades 
även en diskrepans mellan de subjektiva mätningarnas resultat, då skilda budskap visades 
i passformulärens- och enkäternas resultat. Passformulären visade på en signifikant 
förbättring av upplevda röstbesvär. I kontrast till detta visade enkäterna på icke- 
signifikanta förändringar av röstbesvär hos deltagarna. I tidigare studier har skilda 
budskap konstaterats mellan objektiva och subjektiva mätvärden (Timmermans, Coveliers, 
Meeus, Vandenabeele, Van Looy och Wuyts, 2011) men denna studie visades dock skilda 
budskap även inom de subjektiva mätvärdena då resultaten från samma deltagare kunde 
skilja sig åt mellan passformulär och enkät. Detta kan härledas till valet av enkäterna, 
innehållande RHI-10 frågor, som ger ett mer långsiktigt perspektiv med frågor inriktade 
på frekvens av röstbesvär. Passformulärens frågor å andra sidan är mer inriktade mot 
deltagarens upplevelse vid en specifik tidpunkt, kopplat till dagsform vilket kan framhäva 
subtila förändringar i bättre utsträckning än RHI-10. Denna reflektion stämmer även 
överens med resultaten i studien av författarna da Costa de Caballos., Carvalho., de Araújo 
& Farias Borges dos Reis (2010). 

Denna studie ämnade även lyfta fram interventionens effekt ur två tidsperspektiv. 
Detta genom att administrera interventionen vid två olika tillfällen till de arbiträrt 
uppdelade deltagarna. De två grupperna blev till beroende på vilket av de två föreslagna 
datumen deltagarna valde att delta i interventionen. Deltagarna som valde att närvara vid 
det första interventionstillfälle tillhörde grupp 1 och användes till att undersöka den mer 
ihållande effekten av interventionen. Deltagarna som valde att närvara vid det senare 
interventionstillfället tillhörde grupp 2 och användes för att undersök den mer kortsiktiga 
effekten. I denna studie framkom önskemål om upprepad intervention vid kvalitativ 
utvärdering från testdeltagarna, något som även understrukits i tidigare studier (Rumbach, 
2013a). I denna utvärdering framkom även önskemål om utbildning riktat mot 
röstförstärkande utrustning, då dessa är frekvent använda av yrkesgruppen (i denna studie 
använde 13 av 14 deltagare röstförstärkande utrustning) men sällan på korrekt sätt och 
tekniska problem ofta förekommer.  
 
Påverkar faktorerna; typ av krav på röstanvändning baserat på pass, och 
möjlighet att disponera sin arbetsdag träningsinstruktörers röstbesvär? 
(Forskningsfråga 2) 
  

Typ av krav på röstanvändning baserat på pass 
 

Graden av röstbesvär skilde sig inte signifikant mellan de med krav på en mer harmonisk 
och de med krav på en mer kraftfull röstkvalité. Någon signifikant korrelation mellan 
röstkrav/passtyp och grad av röstbesvär hittades inte.  

I Figur 5 på resultatsammanställningen peresenteras typpoäng för varje RHI-10 
fråga i samtliga enkäter där de mest aktuella RHI-10-frågorna för deltagarnas röstbesvär 
presenterades, vilka var ansträngdhet. Detta kan kopplas till studien av Sala, m.fl. (2012) 
där ansträngdhet är ett av de vanligaste symtomen vid röststörning. 6 av 14 deltagare 
instruerade i någon form av yoga och rapporterade högre grad av röstbesvär än förväntat, 
beträffande röstpåfrestning som bedömdes vara lägre för denna grupp än för de med mer 
intensiva pass. Denna oväntat höga grad av röstbesvär som deltagarna hade redan vid 
studiens start, kan enligt författarna möjligtvis kopplas till högre yttre och inre 
förväntningar på, och medvetenhet om, röstanvändningen, något som däremot inte är 
statistiskt bekräftat.  
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Möjlighet att disponera sin arbetsdag 
  
Statistisk analys visade inte på någon signifikant korrelation mellan denna variabel och 
upplevda röstbesvär då studien även undersökte deltagarnas möjlighet till att anpassa sina 
arbetsuppgifter vid röstbesvär. Majoriteten av träningsinstruktörerna i studien av Rumbach 
(2013b) uppgav att de inte kunde anpassa sin arbetsdag när de var i behov av röstvila. I 
aktuell studie framkom att 7 av 14 deltagare kunde påverka upplägget av sin arbetsdag. 

Träningsinstruktörers arbetsmiljö skulle således gynnas om arbetsgivarna 
fick kunskap om röstergonomi (Aiken och Rumbach, 2017). Träningsinstruktörerna i denna 
studie uttryckte ett behov av att öka arbetsplatsens medvetenhet för yrkets krav och 
belastning på rösten, med syfte att förebygga och på så sätt minska prevalensen av 
röstbesvär.  
 
Framtida studier och implikationer för yrket 
  
Studiens metod innehåller brister som med fördel kan tas i beaktande inför framtida 
studier. De objektiva parametrarna i denna studie mättes med verktyget VoxLog och 
ämnade undersöka parametrarna; röststyrka, omgivningsbuller, grundton och 
fonationstid. Vid detaljanalys framkom en hög grad av felregistreringar vilket gjorde att 
data bedömdes som icke tillförlitlig och uteslöts därför ur resultatsammanställningen i 
denna rapport. Rätt placering av kragen är en förutsättning för korrekt registrering av data, 
trots att deltagarna noggrant följde anvisningarna så uppkom felregistrering på grund av 
bristande kontakt mot larynx. Detta kan härledas till apparatens begränsningar vad gäller 
inspelning under rörelse och transpiration då verktyget är gjort för vardagssituationer. 
Begränsningar inom VoxLog har även konstaterats i ett tidigare examensarbete vid Umeå 
Universitet (Hammarstedt & Wilhelmsson, 2017). Gruppen kvinnliga träningsinstruktörer 
har i tidigare studier även uppmärksammats ha svårigheter med registrering på grund av 
att VoxLogs krage har en konstaterad tendens till att sitta särskilt instabilt på deras mer 
muskulösa hals- och nackregioner (Colton & Conture, 1990). Då VoxLog inte är ett anpassat 
inspelningsverktyg efter denna studies krav gick en avsevärd mängd objektiva data förlorat, 
vilket var en beräknad risk som författarna tog. Författarna rekommenderar ett mer 
ändamålsenligt inspelningsverktyg som förmår samla in tillförlitliga data under rörelse och 
transpiration för att i framtida studier möjliggöra användning av både subjektiva och 
objektiva data insamlade under pass. Detta har i tidigare forskning som nämnts visat på 
skilda budskap och korrelationer (Duffy och Hazlett, 2004; Timmermans, Coveliers, Meeus, 
Vandenabeele, Van Looy och Wuyts,2011; Rantala och Vilkman, 1999) och behöver fortsatt 
studeras. Ett alternativ till denna studies metod skulle kunna innefatta kontrollerade 
mätningar eller inspelningar före och efter träningspass istället för under passets gång.  

Studiens subjektiva datainsamling kan även den justeras inom några områden inför 
framtida studier. Passformulären som besvarades före och efter vid inspelat pass med 
VoxLog besvarades vid enstaka tillfällen i efterhand av deltagare, detta skulle möjligen 
kunna undvikas vid användning av digitala passformulär istället för pappersbaserade. Då 
en diskrepans observerades mellan subjektiva mätinstruments resultat bör fler studier 
undersöka korrelationen mellan dessa. Användande av RHI-10 skulle kunna uteslutas i 
framtida studier, då formuläret mäter mer longitudinella resultat och därmed inte är 
optimalt utformat för användning i studier såsom denna, där mer subtila röstförändringar 
behöver observeras (da Costa de Caballos m.fl., 2010). 

Urvalet av deltagare i denna studie kan ha påverkat resultaten då deltagande i studien 
var frivilligt. Det finns en möjlighet att de som anmälde sig till studien hade ett genuint 
intresse för och medvetenhet om den egna rösten. Därmed kan de ha varit mer motiverade 
och benägna till förbättring än personer med mindre röstmedvetenhet och intresse. I 
motsats till detta att det också möjligt att deltagarna i studien var just personer med en hög 
grad av röstbesvär och med många invanda skadliga röstbeteenden, och att detta i sin tur 
lett till att resultaten av interventionen inte haft samma effekt som på en grupp med färre 
röstbesvär. Interventionsutvärderingen gav genomgående positiv återkoppling vad gäller 
upplägg och innehåll. Huvuddelen av deltagarna i denna studie framförde i utvärderingen 
att de tack vare workshopen uppnått en ökad kunskap och medvetenhet. Urvalet av 



 
 

17 
 

deltagare kan också ha påverkat dessa resultat, då deltagarna dels aldrig tidigare mottagit 
röstintervention och därför inte hade några erfarenheter att jämföra med, dels för att de 
mest troligt var måna om att visa tacksamhet och uppskattning då de erhållit en gratis 
röstintervention. Denna studie inkluderade både personer med befintliga röstbesvär och 
röstfriska personer, därför vore en intressant aspekt att i framtida studier specificera 
målgruppen och antingen rekrytera bara röstfriska deltagare och inrikta interventionen mer 
åt förebyggande röstutbildning; eller att rekrytera deltagare med röstbesvär, med syftet att 
behandla dessa. Ett annat alternativ till detta vore att rekrytera både röstfriska och personer 
med röstbesvär men att hålla isär grupperna och istället jämföra dem med varandra.  

Ett ytterligare förbättringsområde är tidsaspekten, en något längre workshop, 
alternativt uppdelad på fler tillfällen. Detta för att underlätta tillägnandet av större mängd 
teori samt tillämpningen av denna i praktiken. Vad gäller implikationer för yrket 
träningsinstruktörer rekommenderas att röstutbildning med fördel bör etableras inom 
detta röstkrävande yrke, likt den utbildning lärarstudenter vid Umeå Universitet blir 
erbjudna. 
 
Slutsatser 
  
Denna studie har bidragit med forskning kring den i studier underrepresenterade 
röstkrävande yrkesgruppen träningsinstruktörer. Då interventionsmetoden endast gav 
subjektiva data, vilka gav skilda budskap och inte visade några genomgående signifikanta 
resultat, kan inga generaliserbara slutsatser dras. Fortsatt forskning krävs för framgångsrik 
utformning av tids- och kostnadseffektiva interventionsmetoder med fokus på att minska 
röstbesvär för denna utsatta yrkesgrupp. Fortsatta interventionsstudier krävs även för att 
utforska och utveckla upplägg med antingen återkommande kortare interventioner eller en 
något längre intervention, för att bättre kontrollera att tidsaspekten inte blir en 
begränsande faktor för deltagarnas tillägnande av kunskapen, och därigenom minskning av 
röstbesvär. Vidare rekommenderas att röstutbildning med fördel bör etableras inom 
träningsinstruktörsyrket, likt för mer vedertagna röstkrävande yrkesgrupper. 
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Bilaga 1   UMEÅ UNIVERSITET 
Institutionen för språkstudier 
Enheten för logopedi 

  
 
En interventionsstudie för träningsinstruktörer 
  
Träningsinstruktörer tillhör riskgruppen för röstbesvär. Du har nu möjlighet 
att delta i en workshop om rösten i instruktörsjobbet som en del i en studie för 

att optimera din röstanvändning och minska arbetsbelastningen på rösten. 
 

Våra namn är Elin Ölmelid och Sandra Fält och vi började studera logopedi på Umeå universitet hösten 
2014 och tar vår examen till sommaren 2018. I vårt examensarbete undersöker vi huruvida mer 
kunskap om rösten och dess funktion i form av en workshop kan hjälpa till att förebygga/underlätta 
röstbesvär hos träningsinstruktörer. Vi skulle verkligen uppskatta om du vill vara en del av detta. 

 
Upplägget kommer att se ut så här. Först kommer vi att be dig att fylla i ett kort frågeformulär om 
dig och din röst. Vi kommer även att mäta din röst under två olika träningspass som du leder. Ett före 
workshopen som beskrivs nedan och ett efter. Detta för att få en klar bild av hur du använder rösten, 
hur den låter samt om du lider av röstbesvär; och i så fall på vilket sätt. Den första mätningen kommer 
du att kunna välja själv när du vill göra under passet. Mätningen sker med hjälp av VoxLog som är ett 
mätverktyg som du enkelt placerar runt din hals. Den första mätningen sker under vecka 3 och 4. Vi 
kommer att lämna VoxLog med tillhörande instruktioner i anläggningens reception så att du kan 
disponera tiden själv. Den andra mätningen kommer att ske på samma sätt vecka 15. 

 
Sedan kommer du tillsammans med dina kollegor att få delta i en 2 timmars inspirerande och 
lärorik workshop som vi logopedstudenter håller i. Du kan välja ett av dessa datum: torsdagen den 
15/2 eller onsdagen den 21/3 kl.18-20 på IKSU sports lokal Luxemburg. På workshopen kommer 
du att få lära dig mycket om din röst samt strategier du kan använda dig av om du känner att jobbet 
kräver för mycket av din röst och att du blir negativt påverkad av detta. Vi kommer både att beröra 
förebyggande och behandlande röstträning inriktat mot träningsinstruktörer. Du ska som instruktör 
kunna engagera träningsdeltagarna med din röst utan att slita ut den. Känn dig fri att delta vare sig du 
har röstbesvär eller inte. Ta vara på denna möjlighet som ger dig verktygen du behöver för att din röst 
ska hålla på sikt. 

 
Övrig information: 
 
Du måste inte delta i denna studie. Skulle du vilja avbryta och dra dig ur studien kan du göra detta 
när du vill utan att behöva förklara varför. 
Alla insamlade data kommer avidentifieras och förvaras konfidentiellt. Detta innebär att vare sig ditt 
namn eller personlig information kommer finnas med i den offentliga rapporten. Umeå universitet 
ansvarar för personliga data för alla deltagare. 
Om du bestämmer dig för att delta i studien, var god skriv under samtyckesformuläret och ge papperet 
till någon av oss vid första träffen eller skicka det till någon av våra nedanstående mailadresser. 
Om du har några frågor om studien kan du kontakta oss via telefon eller mail:  
 
Logopedstudent Elin Ölmelid:  072-507 24 62  e.olmelid@icloud.com 
Logopedstudent Sandra Fält:  076-810 37 52,  sandrafalt_@hotmail.com 

 
Om du har andra funderingar gällande studien kan du även kontakta våra handledare: 
 
Professor Kirk Sullivan:    kirk.sullivan@umu.se 
Leg. logoped/universitetsadjunkt Åsa Otterbjörk: asa.otterbjork@umu.se 

 
Med vänliga hälsningar, Logopedstudenterna Elin Ölmelid och Sandra Fält 
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Bilaga 2   UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för språkstudier 
Enheten för logopedi 

 
 
 

 
 
En interventionsstudie för träningsinstruktörer 

  
Jag har tagit del av informationen om studien gällande examensarbetet effekten av 
röstutbildning hos träningsinstruktörer. Jag har haft möjligheten att ställa frågor och få svar 
om studien. 
  
- JA, jag samtycker till att delta i två mätningar med VoxLog som är ett verktyg som mäter 
olika parametrar i rösten vilka vi kommer att använda till vår forskning, samt att fylla i 
enkäterna och passformulären. Jag samtycker även till att det insamlade materialet används i 
forskningsändamål. 
  
- JA, jag samtycker till att delta i röstworkshopen. 
- Vänligen kryssa i det datum du kan delta i workshopen.  
 

15/2  
21/3  

 
    

  
_______________________________________________________ 
Ort och datum    

 

 

  
_______________________________________________________                         
                         
Deltagarens underskrift  

  
 

_______________________________________________________ 
Deltagarens namn 
 
OBS! Inlämning av samtyckesformulär gör du säkrast genom att skriva ut, skriva under, 
scanna in och skicka tillbaka via mail. I annat fall kan du skriva ut, skriva under och ge 
papperet till oss vid första träffen! 
  
 
Tack för din medverkan! 
/Sandra och Elin 
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Bilaga 3  UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för språkstudier 
Enheten för logopedi 

 
 
 
 

 
         Frågeformulär till dig som är träningsinstruktör 
 
-Vänligen fyll i formuläret före och efter träningspasset! 
 
 
DATUM:                  /          START-TID: Kl.  SLUT-TID: Kl.          
 
PASS:_________________________________________________________ 
  
Före passet: 
 
Hur upplever du din röst just nu före passet? (ringa in ditt svar) 
 
Inga problem  1     2    3    4    5    6    7    8   9    10   Mycket problematisk 
 
 
Efter passet: 
 
Hur många deltagare var med under passet? ______________________________ 
 
Använde du röstförstärkare under passet? ________________________________ 
 
 
Hur upplever du din röst just nu efter passet? (ringa in ditt svar) 
 
Inga problem   1    2    3    4    5    6    7     8    9    10  Mycket problematisk 
 
 
Övriga kommentarer: 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________  
 
 
 
 
Stort tack för din medverkan!  
 
 /Sandra Fält och Elin Ölmelid 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

25 
 

Bilaga 4  
 
RHI-10 frågor 
 
Här ser du ett antal påståenden som många andra har använt för att beskriva sin röst 
och hur rösten påverkar deras liv.  
Bocka i svarsrutan som Du tycker stämmer bäst överens med hur Din röst är vanligtvis.  
(Om inte frågan är aktuell för Dig: bocka då i rutan "Aldrig"). 
 

1. Min röst gör det svårt för människor att höra mig. 
 

o Aldrig 
o Nästan aldrig 
o Ibland 
o Nästan alltid 
o Alltid 

 
2. Andra människor har svårigheter att förstå mig i en miljö med mycket 

ljud omkring. 
 

o Aldrig 
o Nästan aldrig 
o Ibland 
o Nästan alltid 
o Alltid 

 
3. Mina röstproblem begränsar mitt liv, både personligt och socialt. 

 
o Aldrig 
o Nästan aldrig 
o Ibland 
o Nästan alltid 
o Alltid 

 
4. Jag känner mig utanför i samtal på grund av min röst. 

 
o Aldrig 
o Nästan aldrig 
o Ibland 
o Nästan alltid 
o Alltid 

 
5. Mitt röstproblem drar ner mina inkomster. 

 
o Aldrig 
o Nästan aldrig 
o Ibland 
o Nästan alltid 
o Alltid 

 
6. Det känns som om jag måste anstränga mig för att få fram min röst. 

 
o Aldrig 
o Nästan aldrig 
o Ibland 
o Nästan alltid 
o Alltid 

 



 
 

26 
 

7. Det händer att det inte går att förutsäga om min röst kommer att låta 
klar eller inte. 
 

o Aldrig 
o Nästan aldrig 
o Ibland 
o Nästan alltid 
o Alltid 

 
8. Mitt röstproblem bekymrar mig. 

 
o Aldrig 
o Nästan aldrig 
o Ibland 
o Nästan alltid 
o Alltid 

 
9. Min röst får mig att känna mig handikappad. 

 
o Aldrig 
o Nästan aldrig 
o Ibland 
o Nästan alltid 
o Alltid 

 
10. Folk frågar mig "Vad är det för fel på din röst?". 

 
o Aldrig 
o Nästan aldrig 
o Ibland 
o Nästan alltid 
o Alltid 
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Enkät 1 
 
Vilka träningsformer instruerar du? 
_____________________________________________________________ 
 
Hur länge har du varit instruktör? 
 
_____________________________________________________________ 
 
Hur många gånger i veckan håller du träningspass just nu? 
 
_____________________________________________________________ 
 
Har du möjlighet att påverka din arbetsdag så att du kan vila rösten vid röstbesvär? 
 

o Ja 
 

o Nej 
 

o Annat 
 
Har du träffat logoped eller fått röstutbildning förut? 
 

o Ja 
 

o Nej 
 

o Annat 
 
Ålder 
 
_____________________________________________________________ 
 
Kön 
 
_____________________________________________________________ 
 
Namn (OBS! kommer att avidentifieras efter genomförd studie) 
 
 
_____________________________________________________________ 
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Enkät 2 
 
Hur många gånger i veckan håller du träningspass just nu? 
 
_____________________________________________________________ 
 
Upplever du någon förändring av rösten sedan den förra VoxLogmätningen? 
 

o Ja 
 

o Nej 
 
Om ja, på vilket sätt?   
 
Mycket sämre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket bättre 
 
 
Namn (OBS! kommer att avidentifieras efter genomförd studie) 
 
 
_____________________________________________________________ 
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Enkät 3  
 
Hur många gånger i veckan håller du träningspass just nu? 
 
_____________________________________________________________ 
 
Upplever du någon förändring av rösten sedan den förra VoxLogmätningen? 
 

o Ja 
 

o Nej 
 
Om ja, på vilket sätt?   
 
Mycket sämre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket bättre 
 
 
Har du haft nytta av den röstteknik och de röstråd vi gick igenom under workshopen? 
 
Inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Väldigt mycket 
 
Har du något att tillägga gällande föregående fråga? 
 
_____________________________________________________________ 
 
Har du fått ökad kunskap och medvetenhet om din röst efter ditt deltagande i 
workshopen? 
 
Inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Väldigt mycket 
 
Har du något att tillägga gällande föregående fråga? 
 
_____________________________________________________________ 
 
Vänligen lämna en kort utvärdering om hur du upplevt workshopen innehållande 1) 
förbättringsområde 2) något du tycker varit särskilt bra. 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Vilket yrke/sysselsättning har du utöver ditt uppdrag som träningsinstruktör? 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
Namn (OBS! kommer att avidentifieras efter genomförd studie) 
 
_____________________________________________________________ 
 
Övriga kommentarer: 
 
_____________________________________________________________ 
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Bilaga 5 
 
Kvalitativ innehållsanalys 
 
 
  

Betydande enhet Koncentrerad 
betydande enhet 

Kod Kategori 

Jag tycker workshopen var jättebra, 
inget att tillägga. 
  

Workshopen var jättebra Jättebra ws Generell 
positiv 
återkoppling 

Framför allt att börjat tänka på hur jag 
använder rösten och värmer upp 
innan. 
Intressant och lärorikt, fick många bra 
tips på hur jag kan värma upp rösten 
och använda den på ett bättre sätt. 
  

Börjat tänka på användning, 
värmer upp. Intressant och 
lärorikt, många tips för rösten 

Tänker på användning, 
värmer upp. Lärorikt. 
Tips. 

Medvetenhet 
Kunskap 

Tänker mer på magstödet än att förlita 
mig på att jag har en "stark röst" vilket 
främst kommit från stämbanden 
uppmärksammades jag på. Att jag 
pratar mkt med stämbanden och skall 
tala mer från magen. 
  

Tänker på magstödet i stället för 
att ta i från stämbanden. Ska tala 
från magen 

Tänker på magstödet. Medvetenhet 
Teknik 

Har inte riktigt tagit mig tiden att 
jobba på det sättet tyvärr. Det är inte 
heller helt enkelt att jobba på det sättet 
och veta att man gör rätt hela tiden, 
det tror jag bidrar till att jag inte 
jobbar med det så mycket som jag 
borde. Mycket mer kunskap, det är 
bara inte så ofta jag använder den. 
  

Har inte tid att jobba så. Inte 
enkelt att veta om man gör rätt, 
det bidrar till att inte jobba. 
Mycket mer kunskap, men 
används inte ofta. 

Inte tid, svårt att göra 
rätt. Mer kunskap, 
används lite. 

Kunskap 
Tillämpning 

Bra tips och information för ökad 
kunskap. 
Det var bra upplägg med teori och 
sedan bra praktiska övningar. Bara 
nöjd. 
  
  

Bra tips och information, ökad 
kunskap. Bra upplägg, teori. Bra 
praktiska övningar. Nöjd. 

Bra tips, information, 
kunskap, upplägg, teori 
och praktik. Nöjd. 

Kunskap 
Upplägg 
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Jag upplever betydligt mindre 
spänningar kring 
hals/nacke/käkar/svalg, men ingen 
förändring av rösten. Bra info i 
träningshäftet också. Jag visste inte att 
halstabletter kan torka ut och har 
överkonsumerat dessa. Har nu nästan 
helt slutat använda halstabletter. Det 
blev kanske väl kort. Hade gärna 
coachats lite mer. 
  

Upplever betydligt mindre 
spänningar i 
hals/nacke/käkar/svalg, ingen 
röstförändring. 
  
Bra info i häftet. Visste inte att 
halstabletter torkar ut. Nästan 
slutat använda dem. 
  
Kort. Hade gärna coachats mer. 

Mindre spänningar, 
ingen röstförändring. 
  
Bra info i häftet. 
Tidigare 
överkonsumerat 
halstabletter, nästan 
slutat nu. 
  
Kort. Mer coaching. 

Upplevd 
effekt 
Kunskap 
Upplägg 

Mkt informativ, bra. 
  

Mycket informativ. Bra. Informativ. Bra. Generell 
positiv 
återkoppling 

Det var svårt att spontant komma på 
vilka uttryck man skulle öva på två och 
två. Det var lättare att öva i grupp. 
Hade varit roligt att testa olika 
ord/uttryck/meningar både på rätt och 
fel sätt, så man lär sig känna 
skillnaden. 
Bra att vi fick både teori och praktik 
  

Svårt att komma på uttryck att 
öva två och två. Lättare att öva i 
grupp. Kanske roligt att testa olika 
ord/uttryck/meningar på rätt och 
fel sätt, lära känna skillnaden. Bra 
med både teori och praktik. 

Svårt att öva två och 
två, lättare i grupp. 
Testa rätt och fel, 
känna skillnad. Bra 
med teori och praktik. 

Upplägg 
Generell 
positiv 
återkoppling 

Workshopen var fantastiskt bra då vi 
fick mycket bra information som vi 
inte visste och faktiskt behöver. Skulle 
gärna se en fortsättning i form av en 
till workshop där jag skulle vara 
intresserad av att få veta tex hur man 
ska använda rösten på bästa sätt i 
yrket med mikrofon i olika miljöer, i 
kombination med musik....tips och 
trix! Om mikrofonen inte fungerar en 
dag hur gör jag då på bästa sätt?? Ni 
som hållit i denna studie är fantastiska 
människor och har gjort denna 
utbildning jättebra, grymt jobbat. 
  

Workshopen var bra, mycket bra 
information som vi inte visste 
men behöver. Ser gärna en till 
workshop, och få veta hur man 
använder rösten på bästa sätt i 
yrket med mikrofon i olika miljö, 
med musik. tips.  Hur gör man 
när mikrofonen inte fungerar? Ni 
är fantastiska och har gjort 
utbildningen bra, grymt jobbat. 

Bra ws. Ny och 
behövlig information. 
Gärna en fortsättning, 
veta bästa 
röstanvändningen med 
mikrofon, musik. Tips. 
När mikrofonen inte 
fungerar. Ni är 
fantastiska. Grymt 
jobbat. 

Generell 
positiv 
återkoppling 
Kunskap 
Framtida 
önskemål 

Jag tror att jag snarare bara börjat 
lägga märke till att rösten faktiskt 
blir  trött, snarare än att den skulle ha 
blivit sämre. Det är er workshop som 
gjorde skillnaden! 
väldigt bra. Rätt nivå, lagom långt och 
roligt och bra med övningar. Jättebra 
med både i grupp och lite individuell 
coaching. 
  

Börjat lägga märke till att rösten 
blir trött, snarare än att den blivit 
sämre. Er workshop gjorde 
skillnaden! Bra. Rätt nivå, lagom 
lång och rolig, övningar bra. 
Jättebra med grupp och 
individuell coaching. 

Märker att rösten blir 
trött mer än sämre. 
Skillnaden är 
workshopen. Bra. Rätt 
nivå och längd, rolig. 
Bra övningar i grupp 
och individuellt. 

Medvetenhet 
Generell 
positiv 
återkoppling 
Upplägg 

Intressant, lärorikt. Duktiga 
föreläsare. 
  

Intressant, lärorikt. Duktiga 
föreläsare. 
  

Intressant, lärorikt. 
Duktiga föreläsare. 
  

Generell 
positiv 
återkoppling 
Kunskap 

Bra genomgång och upplägg! Trevliga 
föreläsare 
  

Bra genomgång och upplägg, 
trevliga föreläsare 

Bra genomgång och 
upplägg, trevliga 
föreläsare 

Upplägg 
Generell 
positiv 
återkoppling 
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Logopedverksamheten Västerbotten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Råd vid 
röstbesvär 



 

 

Röstbesvär 

 

Det är ganska vanligt att man har helt friska stämband men ändå upplever röstbesvär av 

olika slag. Det beror på att det finns en annan viktig faktor som påverkar rösten, nämligen 

hur man använder den. Orsakerna till röstbesvären kan vara många tex. Röstkrävande 

yrke, bristande röstteknik, psykiska påfrestningar och stress, spänningar i axlar, nacke och 

käke samt täta förkylningar.  

 

Du kan själv se över Din omgivande miljö och Dina röstvanor för att reducera 
röstbesvären: 

• Om du röker; försök sluta! Tobaksrök irriterar slemhinnorna och är därmed skadlig 

för rösten.  

• Drick vatten när Du känner Dig torr i halsen. Ett dagligt intag av 1,5 -2 liter vatten 

håller slemhinnorna fuktiga och elastiska.  

• Andas genom näsan i så stor utsträckning som möjligt. Då fuktas inandningsluften på 

bästa sätt. 

• Harkla Dig inte i onödan. Harklingar irriterar stämbanden eftersom de då gnuggas 

mot varandra. Drick lite vatten eller använd en kort och mjuk hoststöt istället.  

• Tänk på hur Du sitter och står. Undvik en sned hopsjunken kroppsställning. En 

gynnsam röstanvändning förutsätter en god avspänd hållning. Spänningar i hals, 

axlar eller käke kan bidra till röstbesvär.  

• Tala inte för fort eller i för långa meningar. Detta för att hinna andas mellan 

meningarna.  

• Försök inte överrösta buller, t ex under bilfärd, på arbetet eller festen.  

• Undvik att viska eller hålla tillbaka rösten för att spara den. Det skapar spänningar i 

stämbanden. Tala istället med en så avspänd och luftig röst som möjligt.  

 
Om Du är förkyld, tänk då speciellt på följande: 

• Vila rösten hemma om Du har ett röstkrävande yrke. Du har rätt att vara sjukskriven 

1 vecka utan läkarintyg. Sök läkare om hesheten varar i mer än 3 veckor efter 

förkylning.  

• Undvik att hosta och harkla. Det är påfrestande för stämbanden. Behandla hostan 

med hostmedicin.  

• Viska inte, utan tala med e så avspänd och luftig röst som möjligt.  

• Var sparsam med halstabletter i tid och otid. De torkar ut slemhinnorna.  

 



 

 

Andningsövningar 
 
-Syftet med övningarna är att lägga grunden till en god och avspänd röstteknik.  
 
1. Utgå från viloandningen. Lägg handen på magen och känn hur den åker in/ut när Du 

andas. 
 

2. Förstärk rörelsen genom att aktivt ”blåsa ut” och känn att det är buk-
/flankmuskulaturen som hjälper till att ”puffa” ut luften (magen spänns och rör sig 
inåt när man blåser ut). Känn gärna med handen på magen.  
 

3. Prova att hålla ut ett avslappnat /s/ - sssssssssssssssssss och känn magen rörelse inåt.  
 

4. ”Puffa” ut ett /s/ flera gånger sss-sss-sss och känn att magen följer med.  
 

5. Upprepa uppg. 3 och 4 men med tonande ljud /z/ eller /v/. 
 
Avspänning och rörlighet 

 
1. Känn efter att Du sitter skönt med stöd för ryggen och fötterna stadigt i golvet. 

 
2. Börja med en djup suck. Känn hur luften fyller lungorna och sedan forsar ut genom 

munnen.  
 

3. Hals/Nacke 
a) Luta huvudet mot ena axeln känn hur det sträcker på motsatta sidan av halsen. 
Tänk på att inte dra upp axlarna.  
b) Luta huvudet mot den andra axeln. 
c) Luta huvudet framåt mot bröstet och känn hur det sträcker i nacken.  
 

4. Axlarna 
a) Rulla axlarna försiktigt bakåt. 
b) Dra upp ena axeln mot örat och håll kvar en stund. Sänk försiktigt axeln. Håll 
huvudet rakt under hela övningen.  
c) Gör likadant med den andra axeln. 
d) Dra upp båda axlarna mot öronen, håll kvar en stund och sänk sedan axlarna. 
 

5. Käken 
a) Tappa hakan mot bröstet. 
b) Bit ihop och gapa stort några gånger. Tänk också på att slappna av i tungan. Låt 
tungan vila mot munbotten under följande övningar.  
c) Gör ett underbett. Släpp sedan så käken går tillbaka till ursprungsläget. 
d) ”Jogga” med underkäken upp och ned några gånger.  
 

6. Gäspa! 
Gäspning motverkar spänningar i svalgen.  

 



 

 

 

Rörelseträning för käkleder och käkmuskler 
 

Varje rörelse utförs ca 10 gånger i följd och hela rörelseprogrammet i allmänhet 2 gånger 

per dag (eller enligt ordination). Undvik alla rörelser som gör ont! Försök undvika rörelser 

som ger käkledsknäppningar. Kontroller i spegel att underkäken vid gapning och när den 

förs framåt rör sig rakt, d v s utan att glida åt höger eller vänster.  

 

Tänderna skall överhuvudtaget aldrig ha kontakt utom när man äter! 

 

1. Slappna av och sänk axlarna. 

 

2. Låt underkäken vila, d v s ”tappa hakan”. Känn efter att tänderna inte har kontakt.  

 

3. ”Jogga” med underkäken, d v s gör små avslappnande rörelser upp och ned och åt 

båda sidorna utan tandkontakt.  

 

4. Gapa och stäng munnen. För underkäken så långt framåt som möjligt och sedan 

tillbaka. Gör liknande rörelser åt båda sidorna.  

 

5. Gör samma rörelse som i uppg. 4 men med motstånd. T ex med knuten hand under 

hakan vid gapning, med tummen pressad mot hakspetsen vid framåtglidning av 

underkäken och mot hakans högra respektive vänstra sida vid sidorörelse. Håll kvar 

underkäken några sekunder i slutläget.  

 

6. Gapa, försök bita ihop och bromsa samtidigt rörelsen genom att pressa fingrarna 

ovanifrån mot underkäkens framtänder. Håll kvar underkäken några sekunder i 

slutläget.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Röst och rörelse 
 

Övningarna utförs med fördel stående. Se till att ha plats för armrörelser. Stå bekvämt och 

känn efter att Du är avspänd i hela kroppen innan Du börjar övningen. Börja med 

långsamma rörelser så att Du hinner observera in- och utandning.  

 

1. Andas in samtidigt som Du för båda armarna uppåt, framåt som vid ett stavtag under 

skidåkning. Andas ut samtidigt som Du trycker ifrån med ”stavarna” och för armarna 

neråt/bakåt igen. Upprepa.  

 

Observera magrörelserna vid in- och utandning. Vid inandning rör sig magen utåt 

(framåt) samtidigt som armarna förs framåt. Magens inåtrörelse vid utandning 

synkroniseras med armarnas neråt-/bakåtrörelse.  

 

2.  Tänkt Dig att Du håller en stor boll eller ett tungt bowlingklot i ena handen. Rulla 

iväg bollen samtidigt som Du på utandning säger ett mjukt och avspänd ”våmmm”. 

Låt armen pendla bakåt när Du andas in igen. Upprepa.  

 

Känn stödet från magmusklerna när Du rullar bollen framåt på ett ”våmmm” eller 

”våjjj”. Låt magmusklerna slappna av när armen pendlar tillbaka och Du andas in. 

Tänk Dig att rösten går i samma riktning som armrörelsen, d v s framåt.  

 

3. Gör en svepande armrörelse framåt och utåt samtidigt som Du säger ett mjukt, 

avspänt ”håmmm” /”mammm”/ ”våjj”. Växla mellan att använda höger, vänster eller 

båda.  

 

Känn att rösten går i samma riktning som armrörelserna och att den når ut till hela 

rummet utan att Du behöver öka röststyrkan.  

 

När Du tycker att det går bra kan Du fortsätta med ett ”Hej” och tänka Dig att Du 

hälsar på en grupp personer som sitter framför Dig.  

 

 
 
 

 
  



 

 

Röstövningar 
 

 

1. Måm håm 

Mam ham 

Mum hum 

Mym hym 

Mäm häm 

 

2. Mål måla mullen 

Mal  mala  mallen 

Mör mula mannen 

 

3. Hål håla hålan 

Håll hålla hallen 

Hal hala hällen 

Hall hälla hyllan 

 

4. Hej har ni hört 

Hallå hel och hållen 

Hurra hon är hemma 

Hinna hem  hålla andan 

Höger om Hela huset 

 

5. Hans hade hittat hallon 

Handlarens hund hann upp Hans och högg honom i höften 

Hans haltade hela hösten 

Hu så hemskt 

 

 

 

 

Författarna i denna studie har använt 
sig av men justerat materialet som är 
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