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Sammanfattning 
 
Bakgrund 
Sångare och skådespelare använder rösten som främsta arbetsredskap och har höga krav 
på röstens kvalitet, samtidigt som de är utsatta för en hög röstbelastning. Detta gör att de i 
större utsträckning än många andra yrkesgrupper riskerar att drabbas av röstproblem. 
Dock saknas kunskap om rösthälsan hos artister inom vissa verksamhetsområden.  
 
Syfte 
Denna studie syftar till att undersöka den upplevda rösthälsan hos ett brett spektrum av 
professionella sångare och skådespelare, undersöka förekomst av omgivande och 
individuella riskfaktorer samt undersöka i vilken utsträckning försöksdeltagarna använder 
preventiva och kurativa röstvårdsstrategier. 
 
Metod 
Genom enkäterna Rösthandikappindex (RHI) och Rösthandikappindex anpassat för 
sångare (RHI-s) samt ett intervjuformulär undersöktes den upplevda rösthälsan hos 19 
skådespelare/komiker och 34 sångare, verksamma inom olika genrer. Deltagarna fick i 
intervjun svara på frågor rörande bakgrundsuppgifter, röstsymptom (inklusive 
anamnestiska uppgifter), riskfaktorer samt röstvårdsstrategier. 
 
Resultat 
Deltagarna i denna studie upplevde generellt att de haft en god rösthälsa de senaste 12 
månaderna. Noterbart är att majoriteten av dem gav anamnestiska uppgifter om problem 
kopplade till rösten. Deltagarna exponeras i varierande grad för riskfaktorer. Många är 
måna om sin röst och använder såväl preventiva som kurativa adekvata 
röstvårdsstrategier. Deltagare som saknar utbildning inom relevant område använder sig 
av färre medvetna röstvårdsstrategier samt upplever att de exponeras för färre 
riskfaktorer.  
 
Slutsats 
Studien visar att deltagarna på gruppnivå upplever en god rösthälsa. Majoriteten 
rapporterar dock anamnestiska uppgifter om problem kopplade till rösten. Det är därför 
viktigt att uppmärksamma att röstproblematik hos sångare och skådespelare/komiker 
förekommer samt ta deras problem på allvar när de uppkommer.  
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Bakgrund 
 

Rösten som arbetsredskap  
Rösten har kommit att bli ett allt viktigare arbetsredskap i dagens samhälle (Vilkman, 
2000; Sala, Sihvo & Laine, 2011). Enligt Vilkman (2000) använder ungefär en tredjedel av 
den arbetande befolkningen i västerländska samhällen rösten som ett verktyg i utförandet 
av sitt arbete. För Sveriges del skulle det innebära att cirka 1,6 miljoner svenskar är 
beroende av rösten i arbetet (Statistiska centralbyrån [SCB], 2013). I denna siffra ingår 
sångare och skådespelare med drygt 7000 personer (Statistiska centralbyrån [SCB], 2012), 
vilket innebär att dessa grupper utgör cirka en halv procent av de yrkesgrupper vilka 
använder rösten som ett viktigt verktyg. Detta är en liten andel, men sett ur ett 
röstanvändningsperspektiv är de dock två viktiga grupper då rösten utgör deras främsta 
arbetsredskap samt att det ställs mycket höga krav på deras röster (Vilkman, 2000). 
 
Kraven på röstkvalitet och röstbelastning skiljer sig i stor utsträckning mellan olika 
röstkrävande professioner (Vilkman, 2000). Med röstkvalitet menas i detta sammanhang 
hur rösten låter och förmågan att förmedla ett budskap med rösten. Röstbelastning 
innebär en kombination av den tid som rösten utsätts för belastning samt faktorer som 
påverkar röstproduktionen, såsom bakgrundsljud, rumsakustik, luftkvalitet och tillgång 
eller avsaknad av hjälpmedel (Vilkman, 2004). Lärare tillhör exempelvis en yrkeskategori 
som har måttliga krav på röstens kvalitet men en hög röstbelastning. Sångare och 
skådespelare tillhör yrkeskategorier där det ställs höga krav på såväl röstens kvalitet 
samtidigt som rösten är utsatt för en hög röstbelastning (Vilkman, 2000). Dessa röstkrav 
leder till att många yrkesgrupper ofta drabbas av röstproblem (Fritzell, 1996). 

Definition av begreppet rösthälsa  
Olika aktörer använder skilda definitioner på begreppet röstproblem. En klinisk definition 
av röstproblem innefattar nedsatt röstkvalitet samt upplevelse av förekommande 
röstsymptom, exempelvis heshet och globuskänsla (Sala, Laine, Simberg, Pentti, & 
Suonpää, 2001). Ur ett yrkesmässigt perspektiv kan ett röstproblem definieras som när en 
individs röst inte uppfyller de kriterier och krav som yrket fordrar (Vilkman, 2000). 
Begreppet hälsa definieras enligt World Health Organisation [WHO] som “a state of 
complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or 
infirmity”. Med utgångspunkt i både det kliniska och yrkesrelaterade perspektivet av 
röstproblem samt WHOs definition av hälsa definieras rösthälsa i denna studie som en 
subjektiv upplevelse samt ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och 
inte enbart avsaknad av röstsymptom.  

Röstanvändande hos sångare och skådespelare  
Vid användandet av rösten i tal och sång sker ett komplext samspel mellan muskler i 
struphuvudet samt in- och utandningsmuskulaturen (Lindblad, 1992; Sundberg, 2001). 
Jämfört med vanligt tal är det mer krävande att använda rösten vid sång (Lindblad, 1992) 
och vid agerande. För att kontrollera röststyrka och utandningsfraser samt bibehålla ett 
önskat subglottalt tryck krävs uthållighet och rejält med muskelaktivitet (Lindblad, 1992; 
Sundberg, 2001). Detta muskelarbete skulle kunna jämföras med att utföra en 
ansträngande kroppsrörelse (Sala, Sihvo & Laine, 2011). Personer som använder rösten på 
detta vis skulle i detta avseende därför kunna liknas vid idrottsutövare på elitnivå 
(Lindblad, 1992). 
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Inom sång används rösten på olika sätt i olika sångstilar. En del av dessa skillnader avser 
röstkällan där exempelvis det subglottala trycket och hur hårt stämbanden kolliderar 
varierar kraftigt med ljudstyrka, tonhöjd och fonationssätt (Sundberg, 2001). Jämfört med 
framförallt klassisk sångstil men även pop och jazz, används i bluesstil en mer pressad 
fonation med högre subglottalt tryck och hårdare glottal adduktion (Thalén & Sundberg, 
2001). Även inom rock används en mer pressad fonation jämfört med svensk 
dansbandmusik, pop och soul (Zangger Borch & Sundberg, 2011). Dessa skillnader i 
sångsätt skulle kunna ha betydelse ur ett rösthygieniskt perspektiv, vilket i sin tur skulle 
kunna föranleda skillnader i upplevda röstproblem hos artisterna. 

Röstproblem hos sångare och skådespelare  
Professionella sångare tillhör mot denna bakgrund en yrkeskategori som löper stor risk att 
drabbas av röstproblem (Verdolini & Ramig, 2001). Detta har bland annat visat sig gälla 
för klassiska sångare, elever vid en svensk musikalutbildning, yrkesverksamma 
musikalartister samt sångare inom pop/country (Kerro & Tonér; Phyland, Oates & 
Greenwood, 1999; Westling, 1998). Även skådespelare tillhör en yrkeskategori som 
riskerar att drabbas av röstproblem (Kitch & Oates, 1994). Detta har bland annat 
framkommit i en studie av Westling (1998) där drygt hälften av skådespelarna vid en 
svensk erkänd teater upplevde att de hade röstproblem.  
 
Sångare och skådespelare liknar varandra beträffande många aspekter kring rösten. Båda 
yrkesgrupperna har visat sig uppleva problem med såväl sin tal- som sin professionella 
röst (Kitch & Oates, 1994). De vanligaste typerna av röstbesvär för en grupp operasångare 
och skådespelare är harklingsbehov och rösttrötthet (Westling, 1998). Rösttrötthet är även 
ett vanligt förekommande röstbesvär hos såväl musikalartister (Phyland, Thibeault, 
Benninger, Vallance, Greenwood & Smith, 2013) som hos sångare inom den 
traditionella/akustiska genren (Erickson, 2012). Sångare och skådespelare är dessutom 
två yrkeskategorier som söker hjälp för röstproblem i proportionellt större utsträckning än 
många andra grupper med röstkrävande arbeten (Fritzell, 1996; Titze, Lemke & 
Montequin, 1997). 

RHI och RHI-s 
För att undersöka de psykosociala konsekvenserna av röststörningar hos patienter vid 
logopedmottagningar i Sverige används formuläret Rösthandikappindex (RHI). Detta 
formulär är översatt och validerat för svenska förhållanden utifrån det amerikanska Voice 
Handicap Index (VHI) (Ohlsson & Dotevall, 2009). VHI utvecklades ursprungligen av 
Jacobson, Johnson, Grywalski, Silbergleit, Jacobson, Benninger och Newman (1997) och 
finns även översatt till andra språk (Nawka, Wiesmann & Gonnermann, 2003; m.fl). Dock 
upptäcktes att VHI inte fångar upp sångares upplevelse av röststörningar (Rosen & Murry, 
2000). Detta föranledde att en belgisk version av VHI mer anpassat för sångare 
utvecklades där relevanta frågeområden från det ursprungliga VHI modifierades samtidigt 
som nya frågor skapades, vilka skulle återspegla sångares upplevelse av röstproblem 
(Morsomme, Simon, Jamart, Remacle & Verduyckt, 2005). En översättning av denna 
version av VHI för sångare har översatts till svenska i formuläret Rösthandikappindex 
anpassat för sångare (RHI-s) och validerats för svenska förhållanden (Lamarche, 
Westerlund, Verduyckt & Ternström, 2010).  
 
Både RHI och RHI-s består av 30 påståenden uppdelat på funktionella, fysiska och 
känslomässiga aspekter av röststörningar. De svarande får genom självskattning på en 
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femgradig skala ta ställning till i vilken grad dessa olika aspekter av rösten påverkar dem i 
vardagen (Bilaga 2a och 2b). Maximal indexpoäng för båda formulären är 120.  
 
Enligt Ohlsson och Dotevall (2009) kan 20 poäng eller mindre för RHI användas som en 
ungefärlig normalpoäng för röstfriska personer i Sverige. Högre poäng indikerar ett större 
rösthandikapp och skulle kunna visa på en röststörning. För RHI-s fann Lamarche et al. 
(2010) att indexpoäng över 30 skulle kunna visa på röststörningar hos sångare. 
Medelpoäng hos röstfriska sångare var 22. 

Riskfaktorer  
Enligt Vilkman (2000) finns både omgivande och individuella riskfaktorer som på olika 
sätt kan påverka rösten och bidra till att röstproblem uppstår. Sämre luftkvalitet i form av 
exempelvis torr luft är en omgivande riskfaktor som kan påverka rösten negativt (Hemler, 
Wieneke & Dejonckere, 1997; Vilkman, 2000). Studier har visat att luftkvaliteten på 
opera- och teaterscener kan vara ogynnsam (Richter, Erwin, Löhle, Maier, Kliermann & 
Verdolini, 2000; Richter, Löhle, Knapp, Weikert, Schlömicher-Thier & Verdolini, 2002) 
vilket kan göra operasångares och skådespelares arbetssituation särskilt utsatt. Att vistas i 
bullrig miljö är något som kan påverka rösten negativt då det innebär att man måste tala 
med en starkare röst än vanligt (Sala et al., 2011). Att tala med en starkare röst medför att 
det subglottala trycket ökar och stämbanden kolliderar kraftigare vilket kan vara skadligt 
för stämbandens slemhinna (Colton, Casper & Leonard, 2011). För en grupp musikalelever 
har också röstbelastning i form av hur lång tid rösten används vid sång och agerande visat 
sig påverka rösten (Kerro & Tonér, 2004). 
 
Bland individuella riskfaktorer har exempelvis tecken på reflux visat sig vara vanligt 
förekommande hos sångare (Elias, Sataloff, Rosen, Heuer, Spiegel, 1997; Heman Ackah, 
Dean & Sataloff, 2002). Eftersom magsaften är starkt sur kan detta ge upphov till 
inflammation i både esofagus, farynx och larynx vilket kan påverka rösten (Lindestad, 
2008). Det är sedan tidigare känt att psykisk stress kan leda till fysisk ohälsa bland annat i 
form av ökad spänning i nacke axlar och skuldror (Lundberg & Wentz, 2005), vilket i sin 
tur kan påverka röstproduktionen (Sala et al., 2011). Sapir (1993) fann att sångstudenter 
som i högre grad rapporterade att de var nedstämda också rapporterade fler röstsymptom. 
Sapir drog slutsatsen att detta kunde bero på psykosomatiska responser på stress. 

Röstvårdsstrategier   
I avsikt att förebygga uppkomsten av röstproblem är det gynnsamt för personer med 
röstkrävande yrken att vårda sin röst (Sala et al, 2011). Röstvårdsstrategier kan 
exempelvis innebära undvikande av riskfaktorer, i den mån det är möjligt, samt nyttjande 
av faktorer som påverkar rösten positivt. Att till exempel regelbundet tillföra kroppen 
tillräckligt med vätska håller stämbandens slemhinna fuktad samt skyddar från slitage 
(Behlau & Oliveira, 2009; Sala et al., 2011). Röstvila, det vill säga att reducera mängden 
röstanvändande har visats ge förbättrad röstkvalitet, reducerad rösttrötthet och förbättrat 
utseende av stämbanden (Behlau & Oliveira, 2009) genom att vävnaden i stämbanden 
återhämtas (Titze, 1999). Vad gäller röstuppvärmning har tidigare studier inte kunnat visa 
entydiga resultat gällande effekter på röstfunktionen, dock påtalas att det finns 
interindividuella skillnader där en del upplever en positiv effekt (Behlau & Oliveira, 2009). 
Röstövningar med ett så kallat fonationsrör med den fria änden nedsänkt i vatten har visat 
på positiva resultat för röstfunktionen (Mazzer Paes, Zambon, Yamasaki, Simberg & 
Behlau, 2013). Preliminära resultat har också visat att det mottryck bubblorna 
åstadkommer påverkar glottala vibrationer med en möjlig "massageeffekt” på stämbanden 
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(Granqvist et al., 2014). Röstövningar med fonationsrör är också en vanlig 
behandlingsmetod inom klinisk röstterapi (Simberg, 2007).  

Studiens mål och syfte 
Röstproblem i arbetslivet är viktiga att uppmärksamma då de kan få negativa 
konsekvenser för samhället och individen i form av ökade vård- och 
sjukskrivningskostnader och minskad livskvalitet (Vilkman, 2004). Därför bör rösthälsa 
utredas genom ytterligare studier och uppmärksammas som arbetsmiljöfråga (Södersten 
& Lindhe, 2011; Vilkman, 2004). Tidigare studier av rösthälsa hos artister har framförallt 
undersökt rösthälsan hos sångare inom musikal och klassisk sång samt skådespelare vid 
erkända teatrar. Målet med denna studie har därför varit att bidra med ytterligare 
kunskap om röstproblem och rösthälsa i arbetslivet genom att rekrytera ett bredare 
spektrum av professionella sångare och skådespelare.   
 
Denna studie syftar till att undersöka den upplevda rösthälsan hos professionella sångare 
och skådespelare inom olika verksamhetsområden, undersöka förekomst av omgivande 
och individuella riskfaktorer samt undersöka i vilken utsträckning försöksdeltagarna 
använder preventiva och kurativa röstvårdsstrategier. 

Frågeställningar 
1. I vilken utsträckning förekommer upplevelse av röstproblem bland deltagarna? 
2. Vilken typ av röstproblem och -symptom förekommer? 
3. I vilken utsträckning förekommer omgivande och individuella riskfaktorer? 

Finns signifikanta samband mellan riskfaktorer och röstsymptom? 
4. I vilken utsträckning används preventiva och kurativa röstvårdsstrategier? 

Finns signifikanta samband mellan strategier och röstsymptom? 
5. Finns skillnader i röstproblem, riskfaktorer och röstvårdsstrategier mellan 

olika genrer i gruppen sångare? 
6. Finns skillnader i röstproblem, riskfaktorer och röstvårdsstrategier mellan 

deltagare med olika utbildningsnivå inom relevant område? 
 

Metod 

Deltagare 
Totalt rekryterades 57 sångare, skådespelare och komiker från olika delar av Sverige 
genom direktkontakt eller kontakt via skivbolag, teatergrupper, managers, agenter, 
artistförmedlare, teatergrupper och liknande kontakter. Inklusionskriterier för deltagande 
i studien var att deltagarna skulle vara över 18 år, svensktalande samt haft sång, 
skådespeleri och/eller komik som huvudsaklig profession eller som en betydande del av 
sysselsättningen under de senaste 12 månaderna. Sex deltagare exkluderades efter 
genomförd intervju på grund av att sång, skådespeleri eller komik inte varit en tillräckligt 
stor del av deras sysselsättning under det senaste året för att kunna anses utgöra en 
betydande del av deras profession. Av de inkluderade deltagarna var 26 kvinnor och 25 
män i åldern 22-63 år med en medelålder på 38 år. De delades in i två grupper om 19 
skådespelare och/eller komiker, inklusive ståuppkomiker, samt 34 sångare (se Tabell 1), 
vilka främst är verksamma inom genrerna pop, rock, dansband, visa/folkmusik, klassiskt 
och musikal. Två av deltagarna arbetar både som sångare och skådespelare, vilka därför 
ingår i båda grupperna.  
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Tabell 1. Deltagarinformation. Två deltagare som arbetar både som sångare och skådespelare är 
inkluderade i båda grupperna 
  Skådespelare/komiker Sångare 

  (n=19) (n=34) 

Kön   
  Kvinnor (%) 37 56 

  Män (%) 63 44 

Ålder   
  Min-max (år) 24-63 22-58 

  Medel (år) 39 37 

  Median (år) 39 37 

Verksamma år   
  Min-max (år) 1,5-35 2-35 

  Medel (år) 14 15 

  Median (år) 10 14 
Sysselsättningsgrad (% av 
deltagarna)   

  Heltid/huvudsaklig (%) 84 50 

  Deltid (%) 16 50 

Utbildningsnivå* (%)   
  Ingen 0 20 

  Kurser* 32 3 

  Gymnasial* 10 12 

  Eftergymnasial* 58 65 
* Inom relevant område kopplat till sång, skådespeleri eller komik. 
 

Material 
I studien användes ett undersökningsmaterial bestående av två delar. För att undersöka 
deltagarnas aktuella upplevelse av sin röst och hur rösten påverkar deras liv användes i 
materialets första del enkäten Rösthandikappindex (RHI) (Bilaga 2a). För sångare 
användes Rösthandikapindex anpassat för sångare (RHI-s) (Bilaga 2b). I materialets 
andra del användes ett intervjuformulär (Bilaga 3) för att få en bredare bild av deltagarnas 
upplevelse av sin röst samt inhämta biografiska data. Detta formulär baserades på enkäter 
av Kerro & Tonér (2004), Westling (1998) samt Miller & Verdolini (1995).  
 
Intervjuformuläret innehöll totalt 56 frågor och behandlade deltagarnas subjektiva 
upplevelse av olika aspekter kring rösten. Av dessa var sex frågor avsedda för enbart 
skådespelare/komiker och sex frågor enbart för sångare. Tolv av frågorna var öppna och 
44 frågor krävde svar utifrån flervalsalternativ. Ytterligare kommentarer avgivna av 
deltagarna noterades för att få en utförligare uppfattning om deras upplevelse av sin röst. 
Frågorna var indelade i fyra huvudkategorier: bakgrundsuppgifter, röstsymptom 
(inklusive anamnestiska uppgifter), riskfaktorer samt röstvårdsstrategier. 
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Genomförande 
Datainsamlingen pågick mellan juli och oktober 2014. I samband med att 
försöksdeltagarna kontaktades fick de skriftlig information om studien och dess syfte (se 
Bilaga 1). Försöksdeltagarna intervjuades enskilt på en för dem passande plats alternativt 
via telefon, bortsett från två deltagare där undersökningen inleddes på plats och 
avslutades via telefon. För att säkerställa att undersökningsledarna, tillika studiens 
författare, genomförde intervjuerna så överensstämmande som möjligt genomfördes totalt 
nio intervjuer gemensamt i början, mitten och slutet av datainsamlingen. Övriga deltagare 
intervjuades av endera undersökningsledaren. Varje undersökningstillfälle inleddes med 
att deltagaren fick en kort muntlig information om studien och dess syfte, varpå denne 
ombads fylla i RHI eller RHI-s. Därefter följde intervjun enligt intervjuformuläret (Bilaga 
3). I de fall intervjuerna genomfördes via telefon skickades RHI/RHI-s i förväg via e-post 
eller post. Deltagarna ombads då fylla i formuläret i förväg för att vid intervjutillfället 
uppge svaren muntligt medan undersökningsledaren fyllde i separat blankett. Samtliga 
formulär kodades. De två deltagare som försörjer sig både som sångare och skådespelare 
fyllde i både RHI och RHI-s samt svarade på samtliga frågor i intervjun.  
 
Undersökningen föregicks av en pilotstudie för att testa strukturen i materialinsamlingen 
med avseende på tidsåtgång samt intervjuformulärets innehåll och utformning. I 
pilotstudien deltog fem amatörskådespelare och fem amatörsångare uppdelat på fem 
kvinnor och fem män i åldern 26-62 år. Erfarenheterna från pilotstudien medförde att 
några frågor ströks, tillkom eller omformulerades.  

Databehandling 
Intervjusvaren samt RHI och RHI-s sammanställdes i Microsoft Excel 2010. För att 
möjliggöra statistiska beräkningar och undersöka tendenser, samband och skillnader i 
materialet gjordes en indexering för frågor med flervalsalternativ vilka behandlade 
röstsymptom, riskfaktorer och strategier. Svarsalternativen gavs indexpoängen 0-4, 
beroende på antalet svarsalternativ, i enlighet med Bilaga 4.  
 

Röstsymptom 
De intervjufrågor om röstsymptom (fråga 24a-i), som berörde talrösten i allmänhet, 
användes för vidare analyser. Indexpoängen per symptom kunde anta värden mellan 0 
och 4 där 0 är avsaknad av symptom och 4 är maximal förekomst av symptom. Det 
maximala värdet för varje fråga var därmed för sångare 136 poäng (4 x 34). För 
skådespelare var det maximala antalet poäng 76 (4 x 19).  
 
Vid uträkning av total symptompoäng per deltagare gjordes även en viktning av respektive 
symptom beroende på hur allvarliga symptomen ansågs vara. Med utgångspunkt i Kerro & 
Tonérs (2004) indelning av röstsymptom gjordes i samråd med två legitimerade 
logopeder en kategorisering av röstsymptom utifrån tre grupperingar; grava, medel, 
lindriga (se Tabell 2). Viktningen gjordes genom att multiplicera respektive symptoms 
angivna frekvens med 1 för lindriga symptom, 2 för medelsymptom eller 3 för grava 
symptom. Den maximala symptompoängen per deltagare var 72 poäng 
((4x3x1)+(4x3x2)+(4x3x3)). Hög poäng innebar mer frekventa och/eller allvarligare 
symptom medan låg poäng innebar mindre frekventa/allvarliga symptom. 
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För RHI och RHI-s räknades totalpoäng per deltagare ut enligt gängse manual, där 
svarsalternativen ges 0 poäng (”aldrig”) till 4 poäng (”alltid”). Deltagarnas svarspoäng per 
fråga summerades också för att möjliggöra redovisning av vilka frågor som generellt sett 
har störst betydelse för sångarna respektive skådespelarna/komikerna. 
 

Tabell 2. Indelning av röstsymptom i tre kategorier beroende på symptomens art 

Gravt Medel Lindrigt 

Afoni Klumpkänsla i halsen Torr i halsen 

Heshet Kraftlös röst Harklingsbehov 

Smärta i halsen efter 
långvarig röstbelastning 

Knarrig, skrovlig, pressad 
röst Hostbehov 

 
 

Riskfaktorer 
Deltagarna fick ta ställning till 15 frågor som berörde i vilken grad de upplever att de 
utsätts för riskfaktorer som kan påverka rösten. Frågor med flervalsalternativ gavs 
indexpoängen 0-4, beroende på antalet alternativ och i vilken grad de utsattes för den 
aktuella riskfaktorn. Frågor med svaret ”Ja” eller ”Nej” gavs 1 respektive 0 poäng (se 
Bilaga 4). Hög poäng ansågs indikera större exponering för riskfaktorer. Den maximala 
riskfaktorpoängen var 34 poäng. Svaren på fråga 38 ströks från vidare bearbetning då det 
rådde tveksamheter kring hur deltagarna uppfattat frågan. Likaså ströks fråga 40 då 
ståuppkomiker och vissa dansbandssångare uppgav att de ej övar eller repeterar. 
 

Röstvårdsstrategier 
Till röstvårdsstrategier räknades strategier som deltagarna själva kan påverka för att vårda 
sin röst. Dessa strategier var uppdelade i förebyggande (preventiva) samt kurerande 
(kurativa) röstvårdsstrategier. I intervjun ingick sammanlagt 10 frågor rörande 
röstvårdsstrategier. Dessa frågor förekom både som öppna frågor och frågor med 
svarsalternativ. Frågor med flervalsalternativ gavs indexpoängen 0-4, beroende på i vilken 
utsträckning den efterfrågade strategin brukades, och frågor med svaret ”Ja” eller ”Nej” 
gavs 1 respektive 0 poäng (se Bilaga 4). Samtliga svar på frågorna 55 och 56 om preventiva 
och kurativa röstvårdsstrategier sammanställdes. I samråd med legitimerad logoped 
valdes för rösten adekvata strategier ut för vidare analys. Varje adekvat strategi, såväl 
preventiv som kurativ, gav 1 poäng och summerades för varje deltagare. Denna summa 
lades samman med summan från intervjuns övriga frågor beträffande röstvårdsstrategier. 
En hög poäng indikerade att fler röstvårdsstrategier förekom.  
 

Statistisk analys 
Eventuella samband mellan symptom och riskfaktorer respektive mellan symptom och 
röstvårdsstrategier utvärderades med både Pearsons 
produktmomentkorrelationskoefficient (r) och Spearmans rangkorrelationskoefficient (ρ). 
Detta för att säkerställa att både linjära och ickelinjära samband skulle detekteras.  
 
Undersökning av skillnader i symptom, röstvårdsstrategier och riskfaktorer mellan olika 
genrer inom gruppen sångare, samt mellan deltagare med olika utbildningsnivå 
genomfördes med hjälp av Kruskal-Wallis H-test. Sångare grupperades utifrån vilken 
genre de huvudsakligen är verksamma inom vilket medförde att 26 sångare ingick i tre 
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grupper; folkmusik/visa (n=7), pop/rock (n=10) och dansband (n=9). Övriga sångare var 
antingen för få inom sin genre för att utföra vidare analyser eller verkar inom flera genres 
och saknar således huvudgenre. Samtliga deltagare (sångare och skådepelare/komiker) 
delades dessutom in i fyra olika grupper baserade på utbildningsnivå inom relevant 
område; ingen utbildning (n=7), enstaka kurser (n=7), gymnasial utbildning (n=6) samt 
eftergymnasial utbildning (n=31).  
 
Statistiska beräkningar utfördes i IBM SPSS Statistics 22. Övriga frekvensberäkningar 
avseende biografiska data samt anamnestiska uppgifter utfördes i Microsoft Excel 2010. 
 

Resultat 

Röstproblem och röstsymptom 
Deltagarnas aktuella upplevelse av sin röst redovisas genom RHI och RHI-s samt i vilken 
grad de upplever efterfrågade symptom (fråga 24a-i, se Bilaga 3). I Tabell 3 framgår att 
medelvärdet för RHI är 17,3 och RHI-s är 22,1 av totalt 120 poäng. De två frågor i RHI 
som fått högst sammanlagd svarspoäng är: ”Min röstkvalitet varierar under dagen” och 
”Min röst låter knarrig och torr”. För RHI-s är det frågorna ”Mitt humör påverkas negativt 
av röstsvårigheterna” och ”Det känns som att jag måste anstränga mig för att sjunga” som 
fått högst sammanlagd poäng. Av de deltagare inom gruppen sångare som ligger över 30 
poäng på RHI-s är dansbandssångare följt av sångare inom visa/folkmusik främst 
representerade. 
 
 
Tabell 3. Rösthandikappindex (RHI) och Rösthandikappindex anpassat för sångare (RHI-s) 
  Skådespelare/komiker   Sångare 

  (n=19)   (n=34) 

RHI  RHI-s  
Min-max 0-79 Min-max 0-50 

Medel 17,3 Medel 22,1 

Median 11 Median 20,5 
 

Deltagare över 20 
poäng (%) 

32 Deltagare över 30 
poäng (%) 

26 

 
 
I vilken grad de efterfrågade symptomen har förekommit under de senaste 12 månaderna 
redovisas i Figur 1. De symptom som i högst grad förekommer i båda grupperna är 
harklingsbehov. Därefter följer torr i halsen och hostbehov för sångare. För 
skådespelare/komiker följer symptomen knarrig, skrovlig, pressad röst och hostbehov. 
Gruppen skådespelare/komiker ligger något högre än sångarna i de flesta 
symptomkategorier. Inom gruppen skådespelare/komiker varierar symptompoängen 
mellan 3-61 poäng med ett medelvärde på 20 (standardavvikelse 11,8). För gruppen 
sångare varierar poängen mellan 0-31 med ett medelvärde på 16 (standardavvikelse 6,9). 
Den maximala symptompoängen per deltagare var 72 poäng. 
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Eventuell förekomst av röstproblem/-symptom under deltagarnas yrkesliv (fråga 30-33, 
Bilaga 3) presenteras genom deltagarnas egna beskrivningar. I både gruppen sångare och 
gruppen skådespelare/komiker uppgav 68 % att de någon gång upplevt problem med 
rösthälsan. Vidare uppgav 62 % av sångarna och 47 % av skådespelarna/komikerna att de 
någon gång sökt hjälp för röstproblematik hos läkare, logoped, sångpedagog och/eller 
röstcoach, varav en stor majoritet sökt hjälp hos läkare. Av de artister som bor i län där 
foniater inte finns förekommer upplevelse av att inte bli tagen på allvar inom sjukvården 
då de söker hjälp för röstproblem, att de möts av en oförståelse för att det påverkar arbete 
och inkomst för dem.  
 
 

 
Figur 1. Grad av efterfrågade symptom under de senaste 12 månaderna. Varje symptom kan anta 
värden mellan 0-4, där 4 är maximal förekomst av symptom. Figuren visar medelvärde per 
symptom för sångare respektive skådespelare/komiker. 
 
 
 
Av de deltagare som angett att de upplevt röstproblem någon gång under sin karriär anger 
37 % av skådespelarna och 29 % av sångarna att de någon gång drabbats av afoni, vilket är 
det vanligaste rapporterade symptomet för båda grupperna (se Figur 2). Därefter följer 
heshet som vanligaste rapporterade röstproblemet/-symptomet för båda grupperna. 
Samma deltagare kan ha uppgivit flera olika röstproblem/-symptom i sitt svar. 
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Figur 2. Rapporterade röstproblem sett till deltagarnas hela karriär. Anges i procent av de som 
någon gång upplevt problem med rösthälsan. Samma deltagare kan ha uppgivit flera olika 
röstproblem/symptom i sitt svar. 
 
 
 
Den vanligaste rapporterade orsaken till röstproblem bland dem som någon gång upplevt 
röstproblematik är för skådespelare/komiker överbelastning (46 %). För sångare är både 
överbelastning (35 %) och bristande teknik (35 %) de vanligaste rapporterade orsakerna 
(se Figur 3). Flera deltagare uppgav att röstproblem framförallt förekommit tidigt i 
karriären.  
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Figur 3. Rapporterade orsaker till röstproblem. Anges i procent av de som någon gång upplevt 
problem med rösthälsan. Deltagarna kan ha uppgivit flera orsaker till röstproblemen. Yttre 
omständigheter (*) kan exempelvis vara dålig luft, dåliga monitorförhållanden etc. Extrem 
röstanvändning (**) kan exempelvis handla om skrik, ropa på långt avstånd etc. 
 
 
 
Många deltagare anger att rösten ofta låter eller känns bra efter uppträdande respektive 
repetition, att det inte är någon skillnad eller att rösten till och med är bättre (se Tabell 4 
och 5). Dock förekommer upplevelse av negativ påverkan på rösten hos 65 % av sångarna 
och 95 % av skådespelarna. De vanligaste negativa effekterna på rösten är för båda 
grupperna heshet och rösttrötthet. Genomgående uppger många sångare och 
skådespelare/komiker att hur rösten låter och känns efter uppträdande respektive 
repetition beror mycket på hur de använt sin röst. I den utsträckning deltagarna spontant 
har angett orsaker till de situationer då sämre röstkvalitet förekommer återfinns trötthet, 
för lite vätska, om man talat eller sjungit med pressad röst, spelat en ansträngande roll, 
skrikit, sjungit eller agerat under lång tid, förekomst av omgivande riskfaktorer som dålig 
luftkvalitet och dåliga monitorförhållanden.  
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Tabell 4. Deltagarnas beskrivning av hur rösten låter efter uppträdande respektive repetition. 
Anges i procent av deltagarna som upplever ifrågakommande röstkvalitet. Samma deltagare kan ha 
rapporterat flera beskrivningar 

  Skådespelare/komiker (%)   Sångare (%) 

 
Uppträdande Repetition 

 
Uppträdande Repetition 

  (n=19) (n=16)*   (n=34) (n=32)* 

Ansträngd 16 6 
 

3 9 

Bra/ingen skillnad 42 63 
 

47 53 

Bättre/uppvärmd 26 6 
 

12 13 

Distad - - 
 

3 - 

Guttural - - 
 

3 - 

Hes 32 25 
 

21 19 

Högt röstläge** 5 - 
 

26 9 

Klangfattig 5 - 
 

- 3 

Knarrig - - 
 

3 9 

Läckage - - 
 

6 3 

Matt, rund  - - 
 

3 - 

Pressad - - 
 

3 - 

Raspig 5 - 
 

- - 

Skarv i rösten - - 
 

3 - 

Skrovlig 5 - 
 

- - 

Låter sliten 11 19 
 

- 3 

Svag 5 - 
 

- - 

Torr - - 
 

3 - 

Låter trött 11 6 
 

- - 

Tunn 5 - 
 

- - 

Tätare - -   3 - 
* Tre skådespelare/komiker samt två sångare uppger att de ej repeterar.  
**Högt röstläge beskrevs ej som en negativ påverkan på rösten. 

 
Både sångare och skådespelare/komiker upplever en större negativ påverkan på rösten 
efter uppträdande jämfört med repetition. Det är 53 % sångare och 89 % 
skådespelare/komiker som uppger att en negativ påverkan på rösten förekommer eller 
ibland kan förekomma efter uppträdande. 58 % sångare och 41 % skådespelare/komiker 
uppger att en negativ påverkan på rösten förekommer eller ibland förekommer efter 
repetition. I den utsträckning deltagarna spontant har angett orsaker till detta nämns 
kravet att vid uppträdande prestera under de förutsättningar som finns samt ingen eller få 
möjligheter till röstvila. Påfrestningar på rösten som nämns vid repetition är att testa och 
repetera nytt material, men att det i dessa situationer ofta finns möjlighet till röstvila.  
 
Bland sångarna är det 56 % som uppger att röstproblem någon gång hindrat dem från att 
uppträda medan det bland skådespelarna/komikerna är 16 % som uppger att röstproblem 
någon gång hindrat dem från att uppträda.   
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Tabell 5. Deltagarnas beskrivning av hur rösten känns efter uppträdande respektive repetition. 
Anges i procent av deltagarna som upplever ifrågakommande känsla. Samma deltagare kan ha 
rapporterat flera beskrivningar 
  Skådespelare/komiker (%)   Sångare (%) 

 
Uppträdande Repetition 

 
Uppträdande Repetition 

  (n=19) (n=16)*   (n=34) (n=32)* 

Ansträngd 5 6 
 

- 3 

Använd (negativt) - - 
 

3 - 

Bra/ingen skillnad 58 69 
 

62 69 

Bättre/uppvärmd 11 6 
 

12 9 

Helt slut - - 
 

- 3 

Klämt - - 
 

3 3 

Kraftlös 5 - 
 

- - 

"Känner av rösten" - 6 
 

- 9 

Känns hes 5 - 
 

- - 

Känns skrovlig - - 
 

3 - 

Retat 5 6 
 

- - 

Sandpapperkänsla 5 6 
 

- - 

Sliten 5 6 
 

9 6 

Svag - - 
 

- 3 

Sämre - - 
 

3 - 

Tjock - - 
 

3 - 

Torr - - 
 

- 6 

Trött i rösten 32 13 
 

29 31 

Ömt 16 6   3 3 
* Tre skådespelare/komiker samt två sångare uppger att de ej repeterar.  
 
 
Frågan om vilken uppgift inom yrket som är den mest röstkrävande resulterade i ett brett 
spektrum av svar. De arbetsuppgifter som ändock återkommer är för 
skådespelare/komiker att sjunga och för sångare att växla mellan tal och sång under ett 
uppträdande. Gemensamt för båda grupperna ses att svaren ofta är kopplade till någon 
form av röstansträngande uppgift såsom att tala eller sjunga med stark röst. 

Riskfaktorer 
De riskfaktorer som deltagarna exponeras för i störst utsträckning framgår av Figur 4, där 
den individuella riskfaktorn ”större” talmängd, det vill säga huruvida deltagarna uppfattar 
att de pratar mer än andra, är den som flest deltagare i båda grupperna uppger. Inom 
gruppen skådespelare/komiker varierar riskfaktorpoängen mellan 11-26 poäng med ett 
medelvärde på 16 (standardavvikelse 3,8). För gruppen sångare varierar poängen mellan 
5-20 med ett medelvärde på 14 (standardavvikelse 3,9). Riskfaktorpoängen kunde 
maximalt vara 34. En undersökning av korrelation mellan total riskfaktorpoäng och 
symptompoäng för gruppen skådespelare/komiker påvisade ett signifikant linjärt 
samband (r=0,49, p=0,035). Dock påvisades inget icke-linjärt samband (ρ=0,16, 
p=0,503). För gruppen sångare påvisades inget samband mellan total riskfaktorpoäng och 
symptompoäng (r=0,092, p=0,605; ρ=0,17, p=0,327).  
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Figur 4. Förekomst av riskfaktorer för sångare respektive skådespelare/komiker vilket anges som 
procent av antalet deltagare per grupp. Riskfaktorer markerade med * har fler svarsalternativ och 
har räknats som förekommande vid svar motsvarande de två högsta frekvensangivelserna (se bilaga 
4). 
 
Vid undersökning av korrelation mellan enskilda riskfaktorer och total symptompoäng 
inom gruppen sångare påvisades ett signifikant samband mellan riskfaktorn upplevelse av 
spänning eller smärta i nacke, axlar eller käke och total symptompoäng (r=0, 39, p=0,023; 
ρ=0,46, p=0,006). För övriga riskfaktorer gällande gruppen sångare visades inga 
signifikanta samband. Undersökning av korrelation mellan enskilda riskfaktorer och total 
symptompoäng inom gruppen skådespelare/komiker påvisade inga signifikanta samband 
för någon av riskfaktorerna. 

Röstvårdsstrategier 
Eventuell förekomst av preventiva och kurativa röstvårdsstrategier (frågorna 55 och 56, 
bilaga 3) presenteras genom deltagarnas egna beskrivningar (se Tabell 6). Många 
deltagare uppgav samma röstvårdsstrategier både som preventiva och kurativa med den 
skillnaden att de i många fall uttryckt ett större fokus vid brukande av dem i kurativt syfte. 
 
Inom gruppen skådespelare/komiker varierar den totala röstvårdsstrategipoängen per 
deltagare mellan 3 och 15 poäng med ett medelvärde på 10 (standardavvikelse 3,6). För 
gruppen sångare varierar poängen mellan 1 och 20 med ett medelvärde på 11 
(standardavvikelse 5,2). Undersökning av korrelation mellan total röstvårdsstrategipoäng 
och symptompoäng för skådespelare/komiker påvisade inget signifikant samband (r=-
0,05, p=0,849; ρ= -0,005, p=0,984). Inte heller för gruppen sångare påvisades något 
samband mellan total röstvårdsstrategipoäng och total symptompoäng (r=0,24, p=0,173; 
ρ=0,25, p=0,153).   
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Tabell 6. Adekvata röstvårdsstrategier rapporterade av studiens deltagare. De flesta strategier 
finns angivna som både preventiva och kurativa. I många fall har deltagarna uttryckt större fokus 
och brukande av dem vid kurativt användande 

Preventiva Kurativa 

Tänka på rösttekniken Tänka på rösttekniken 

Vila rösten Vila rösten 

Relevant medicinering Relevant medicinering 

Värma upp rösten inför rep/uppträdande Värma upp rösten inför rep/uppträdande 

Röstövningar Röstövningar 

Undvika rökiga lokaler Undvika rökiga lokaler 

Undvika bullriga lokaler Undvika bullriga lokaler 

Sova/vila mer Sova/vila mer 

Dricka vätska Dricka vätska 

Fonationsrör Fonationsrör 

Ånga Ånga 

Ta hand om kroppen Ta hand om kroppen 

Gå till röstcoach/sångpedagog Gå till röstcoach/logoped 

Undvika alkohol Gå till läkare/sångpedagog 

Undvika att harkla 
 

Undvika att röka   
 
 

Olika genrer 
Skillnader i total symptompoäng, röstvårdsstrategipoäng samt riskfaktorpoäng mellan 
olika genrer i gruppen sångare presenteras i Tabell 7. Avseende riskfaktorer och 
röstsymptom föreligger ingen signifikant skillnad mellan olika genrer (H(2)=2,318, 
p=0,314), (H(2)=0,581, p=0,748). Däremot föreligger en signifikant skillnad i användande 
av röstvårdsstrategier mellan olika genrer (H(2)=10,784, p=0,005) där dansbandssångare 
använder sig av signifikant färre antal röstvårdsstrategier.  

Utbildning/kunskaper 
Vid en undersökning av eventuella skillnader avseende röstvårdsstrategier och 
riskfaktorer mellan deltagare med olika utbildningsnivå påvisades att signifikanta 
skillnader föreligger i båda fallen (röstvårdsstrategier: H(3)=24,874, p=0,000), 
(riskfaktorer: H(3)=8,819, p=0,032). Deltagare som saknar utbildning använder sig av 
signifikant färre medvetna röstvårdsstrategier samt upplever att de utsätter sig för 
signifikant färre riskfaktorer. Avseende symptom föreligger ingen signifikant skillnad 
mellan deltagare med olika utbildningsnivå (H(3)=6,042, p=0,110). En undersökning 
huruvida utbildningsnivå skiljer sig mellan olika sånggenrer visade att en signifikant 
skillnad föreligger (H(2)=9,766, p=0,008). Det är signifikant färre dansbandssångare som 
har utbildat sig inom området.  
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Tabell 7. Gruppen sångare uppdelad i olika genres avseende total röstvårdsstrategipoäng, 
riskfaktorpoäng och symptompoäng 

  Visa/folkmusik Dansband Pop/rock 

  (n=7) (n=9) (n=10) 

Total röstvårdsstrategipoäng    
  min-max 9-20 2-13 1-17 

  medel (standardavvikelse) 15(3,9) 6(3,6) 11(5,2) 

  median 15 5 12 

Total riskfaktorpoäng    
  min-max 8-17 5-20 6-20 

  medel (standardavvikelse) 12(2,8) 13(4,2) 14(4,6) 

  median 12 12 16 

Total symptompoäng    
  min-max 11-22 2-28 9-31 

  medel (standardavvikelse) 16(4,4) 15(8,8) 17(6,8) 

  median 15 13 16 
 
 

Diskussion 
 
Denna studies syfte var att undersöka den upplevda rösthälsan hos ett brett spektrum av 
professionella sångare och skådespelare/komiker, undersöka förekomst av omgivande och 
individuella riskfaktorer, samt undersöka i vilken utsträckning försöksdeltagarna 
använder preventiva och kurativa röstvårdsstrategier.  

Tolkning av resultat  
Förekomst av upplevda röstproblem och typ av röstsymptom (Frågeställning 
1 och 2) 

Deltagarna i denna studie upplevde generellt att de haft en god rösthälsa de senaste 12 
månaderna. Undersökningens RHI- och RHI-s-del resulterade i medelpoänger som ligger 
på nivåer motsvarande röstfriska personer (Ohlsson & Dotevall, 2009; Lamarche et al. 
2010). Dessutom är frekvensen upplevda röstsymptom hos deltagarna relativt låg då 
medelpoängen för skådespelare/komiker är 20 poäng och för sångare 16 av maximalt 72 
poäng. Det vanligaste förekommande röstsymptomet är i likhet med tidigare studier 
harklingsbehov (Kerro & Tonér, 2004; Westling, 1998), något som i denna studie har 
klassats som ett lindrigt symptom. På individnivå finns dock deltagare som upplever mer 
frekventa röstsymptom. Dessutom rapporterar en majoritet av deltagarna att grava 
symptom som heshet och afoni förekommer, om än mindre frekvent. Några få individer 
rapporterade en RHI-poäng över 20 respektive RHI-s poäng över 30, vilket i dessa fall 
skulle kunna indikera ett röstproblem. Majoriteten av deltagarna upplever i nuläget en 
god rösthälsa dock finns enstaka individer som divergerar. 
 
Noterbart är att majoriteten av deltagarna gav anamnestiska uppgifter om problem 
kopplade till rösten, vilket stämmer överens med tidigare studier där man sett att 
skådespelare och sångare löper större risk att drabbas av röstproblem (Verdolini & Ramig, 
2001; Phyland et al., 1999; Westling, 1998; Kitch & Oates, 1994). Flera deltagare 
rapporterar att röstproblem många gånger förekommit i början av karriären, då brist på 
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röstteknik och erfarenhet nämns som bidragande faktorer. För gruppen sångare är just 
brist på sångteknik en vanlig rapporterad orsak till tidigare röstproblem. Möjligen beror 
det på att många unga sångare, trots att de tagit sånglektioner, inte automatiskt skaffat sig 
en god röstteknik, vilket går i linje med resultaten från en studie av Tepe et al., (2002). En 
lika vanlig orsak till röstproblem för sångare är överbelastning. Även gruppen 
skådespelare/komiker rapporterar överbelastning som den vanligaste orsaken till 
röstproblem som förekommit tidigare i karriären. Överbelastning är en riskfaktor som kan 
påverka rösten negativt och detta har visats gälla för elever vid en svensk 
musikalutbildning (Kerro & Tonér, 2004). Möjligen gäller detta även för skådespelare.  
 
Samtliga sångare och majoriteten av skådespelarna/komikerna som upplevt röstproblem 
har sökt hjälp hos läkare. Detta stämmer överens med tidigare studier där resultaten visat 
att sångare och skådespelare är två yrkesgrupper som söker hjälp för röstproblem i 
proportionellt större utsträckning än många andra yrkesgrupper (Fritzell, 1996; Titze et 
al., 1997). Dessutom har många deltagare även sökt hjälp hos logoped, sångpedagog eller 
annan professionell hjälp. Trots att lika stor del av grupperna har uppgett att de upplevt 
röstproblem är det en större andel sångare än skådespelare/komiker som har sökt hjälp 
för sina röstbesvär. Denna fördelning ses även i Fritzells studie (1996). Ett resultat värt att 
notera är vissa artisters upplevelse av att inte bli tagna på allvar inom sjukvården då de 
söker hjälp för röstproblem. Det förefaller vara så att de upplever att möjligheten att få 
adekvat hjälp inom vården är beroende av vilket län man tillhör. Att inte få rätt hjälp vid 
rätt tidpunkt påverkar artisternas inkomst då det innebär en rädsla för att ta på sig 
jobb/tacka ja till jobb vilket således innebär utebliven inkomst.   
 
Studien visar också att majoriteten av deltagarna känner en större negativ påverkan på 
rösten efter uppträdande jämfört med repetition. Även om många upplever att 
repetitioner är ansträngande finns här ofta möjlighet till röstvila. Vid uppträdande 
förväntas de istället prestera maximalt under en föreställning/konsert och har sällan eller 
liten möjlighet till röstvila. Trots att en stor del av sångarna uppger att de någon gång 
hindrats från att uppträda på grund av röstproblem är intrycket att artister trots sjukdom 
med feber och förkylning inte gärna ställer in ett framträdande. Avsaknad av röstvila i 
förhållande till hur lång tid rösten belastas kan hypotetiskt leda till mer permanenta 
röstproblem (Titze, 1999). Detta i kombination med de förhöjda krav som ställs på rösten 
vid sång (Lindblad, 1992) och vid agerande skulle potentiellt kunna innebära en ökad risk 
för röstproblem.  
 

Riskfaktorer (Frågeställning 3) 
Deltagarna exponeras i varierande grad för riskfaktorer. På gruppnivå hade 
skådespelare/komiker fler och/eller mer frekventa symptom om de i högre grad utsatte sig 
för riskfaktorer. Detta samband kan möjligen bero på en outlier som uppger att denne i 
stor utsträckning utsätter sig för riskfaktorer och samtidigt har hög individuell 
symptompoäng. Samma korrelation har dock visat sig gälla även för en grupp elever vid en 
svensk musikalutbilding (Kerro & Tonér, 2004). Då sångare och skådespelare är två 
yrkesgrupper som liknar varandra i exempelvis vilka krav som ställs på deras röster är det 
rimligt att samma förhållande råder för båda grupperna.   
 
Ett samband mellan röstsymptom och den enskilda riskfaktorn spänning i nacke axlar 
eller käke noterades för gruppen sångare. Detta stämmer överens med fynden i Kerro & 
Tonérs studie (2004). Spänningar i dessa områden kan indirekt påverka rösten (Sala et 
al., 2011) och är därför viktigt att uppmärksamma. En stor andel skådespelare/komiker 
uppger dålig luftkvalitet som en frekvent förekommande riskfaktor. Att arbeta i sämre 
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luftförhållanden är något som kan påverka rösten (Hemler, 1997; Richter et al., 2000; 
Richter et al., 2002) och är därför viktigt att ha vetskap om i syfte att förebygga eventuella 
röstproblem.  
 

Röstvårdsstrategier (Frågeställning 4) 
Många av deltagarna i denna studie är måna om sin röst och använder såväl preventiva 
som kurativa adekvata röstvårdsstrategier. Trots detta noterades inget signifikant 
samband mellan röstvårdsstrategier och röstsymptom vilket överensstämmer med fynden 
i tidigare studie (Kerro & Tonér, 2004). En möjlig orsak till detta är deltagarnas relativt 
låga symptompoäng. Hade spännvidden i deltagarnas upplevda rösthälsa varit större är 
det möjligt att tydligare samband kunnat detekteras. Dessutom efterfrågas medvetna 
röstvårdsstrategier vilket inte nödvändigtvis motsvarar de faktiska förhållandena. 
Exempelvis förekommer deltagare som uppgivit att de dricker och sover mycket men inte 
angett detta som en medveten strategi för att vårda rösten.  
 

Utbildning och genrer (Frågeställning 5 och 6) 
Deltagare som saknar utbildning använder sig av färre medvetna röstvårdsstrategier samt 
upplever att de utsätter sig för färre riskfaktorer. En möjlig förklaring kan vara att 
avsaknad av utbildning leder till bristande kunskaper om vilka företeelser som påverkar 
rösten både negativt och positivt. Inom gruppen sångare gäller detta specifikt för 
dansbandssångare där signifikant färre har utbildat sig inom området och dessutom 
använder sig av färre röstvårdsstrategier. Detta förefaller dock inte leda till att 
dansbandssångarnas symptompoäng är högre. Värt att notera är emellertid att 
dansbandssångare som grupp har högre poäng på RHI-s än andra sångare.  

Metoddiskussion 
I denna studie användes en kombination av öppna och slutna frågor vid insamlandet av 
data. Öppna frågor är intressanta i det avseendet att de kan ge mer information än slutna, 
däremot ger de också mer utrymme för eventuella feltolkningar. För att säkerställa att 
deltagaren uppfattat frågan rätt samt verifiera undersökningsledarens tolkning 
återkopplades det noterade svaret till deltagaren. Angående de slutna frågor som innehöll 
svarsalternativ av frekvenstyp är det viktigt att ha i åtanke att upplevelsen av frekvens 
bygger på den enskildes referensram (Trost, Hultåker 2007). Olika deltagare kan därför ha 
uppgett samma svarsalternativ trots att den verkliga frekvensen ser annorlunda ut. Dock 
är det viktigt att framhäva att det är just deltagarnas subjektiva upplevelse som studien 
ville undersöka.  
 
Viktningen av röstsymptom byggde på tidigare antaganden, dels utifrån ett kliniskt 
perspektiv i form av konsultation med legitimerad logoped, dels ur ett vetenskapligt 
perspektiv utifrån hur en tidigare studie använt viktning (Kerro & Tonér, 2004). Då det 
inte existerar kända “korrekta” förhållanden symptom emellan föranledde detta ändå 
funderingar huruvida resultaten kunde påverkas. Därför undersöktes olika viktningar av 
symptompoängen, som dock endast gav minimala skillnader.  
 
En majoritet av de intervjuade deltagarna har en mycket ojämn arbetsbelastning med 
omväxlande lugna och intensiva perioder. Detta har gjort det svårt att jämföra dessa 
arbetsförhållanden med “ett vanligt jobb” där arbetsveckor om 40 timmar definierar 
heltidsarbete. Många deltagare upplevde dessutom svårigheter att definiera hur många 
timmar per vecka de ägnar åt repetition och uppträdanden. På grund av nämnda 
omständigheter undersöktes inga eventuella samband mellan röstbelastning som en 
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tidsaspekt samt symptom, vilket dock hade varit intressant då många deltagare angivit 
just överbelastning som en orsak till röstproblem.   
 
Angående intervjuns utformning hade det varit gynnsamt att omformulera fråga 30, 
“Upplever du att du av någon anledning har nu eller tidigare har haft problem med 
rösten/rösthälsan?”. För att minska risken för eventuella feltolkningar skulle det varit 
fördelaktigt att dela upp frågan i två delar med en fråga rörande upplevelse av röstproblem 
kopplat till de senaste 12 månaderna, och en fråga rörande upplevelse av röstproblem ur 
ett anamnestiskt perspektiv. 

Kliniska implikationer och framtida forskning 
Som en följd av denna studie har resultat angående artisters egen upplevelse av 
röstproblem och orsaker till dessa framkommit. Denna information skulle kunna vara till 
nytta för sångpedagoger, läkare, logopeder och liknande yrkesgrupper som möter artister i 
sin profession. Då deltagarna i denna studie har beskrivit varierande orsaker till 
röstproblem är det viktigt att i den kliniska kontexten kartlägga enskilda patienters 
situation.  
 
Artister tillhör en yrkesgrupp som använder rösten som sitt främsta arbetsredskap. Därför 
är det viktigt att de vid vårdkontakter rörande röstproblem, oberoende av vilket län de 
tillhör, möts av en förståelse för att röstproblem påverkar arbete och inkomst för dem och 
att de inom rimlig tid får adekvat hjälp.  
 
Möjligen förekommer en samverkanseffekt av olika orsaker vid uppkomst av röstproblem. 
I denna studie undersöktes samband mellan symptom och riskfaktorer respektive 
strategier var för sig. I kommande forskning skulle det därför vara intressant att 
undersöka eventuella samverkanseffekter i kombination med andra bidragande faktorer 
som exempelvis typ av röstanvändande. Dessutom skulle det vara intressant att utgå från 
grupper där upplevesle av problem med rösthälsan existerar för att eventuellt erhålla 
tydligare resultat. 
 
I studien ingår två intressanta grupper, dansbandssångare och ståuppkomiker, för vilka 
det sannolikt saknas ytterligare forskning om rösthälsa. Hos dansbandssångare 
förekommer intensiva turnéperioder med långa spelningar, ofta under ogynnsamma 
förhållanden vad gäller exempelvis luftkvalitet. Ståuppkomiker arbetar oftast helt 
ensamma på scen, många gånger med kroppen och rösten som enda redskap. Vidare 
forskning skulle kunna bidra med större kunskap om hur dessa arbetsförhållanden 
påverkar rösthälsan.  

Slutsats 
Studien visar att deltagarna på gruppnivå upplever en god rösthälsa. Majoriteten 
rapporterar dock anamnestiska uppgifter om problem kopplade till rösten. Det är därför 
viktigt att uppmärksamma att röstproblematik förekommer hos sångare och 
skådespelare/komiker samt ta deras problem på allvar när de uppkommer.  
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Bilagor Bilaga 1 
Hej! 
 
Vi söker sångare, skådespelare och underhållare till en vetenskaplig studie vid Umeå 
universitet med syfte att undersöka rösthälsan hos artister. Vi hoppas att du har 
möjlighet att medverka i denna studie. 
 
Artister räknas till den yrkeskategori som har absolut störst krav på rösten – både vad 
gäller röstens kvalitet och röstbelastning. Det saknas dock kunskap om hur dessa 
röstkrav påverkar rösthälsan hos många grupper av artister. Vi söker därför artister inom 
ett brett spektrum av verksamhetsområden, exempelvis pop, rock, visa, dansband, jazz, 
revy, skådespelare inom film, teater, dubbning, fria teatergrupper, komiker etc. 
 
Genom att delta i studien bidrar du till ökad kunskap om artisters röster. På sikt kan 
detta förhoppningsvis leda till ökad kännedom om vad som behövs för att stödja artister till 
ett långt och hälsosamt yrkesliv.  
 
För att medverka i studien behöver du vara 18 år eller äldre, tala svenska samt helt eller 
delvis försörja dig som skådespelare/underhållare/sångare. Deltagandet är frivilligt men vi 
sätter stort värde på att du tar dig tid att delta i undersökningen eftersom fler deltagare 
ger mer tillförlitliga och användbara resultat. Din medverkan är lika viktig oavsett om du 
upplever röstproblematik eller ej. 
 
Undersökningen består av två delar – en kort enkät och en intervju. Dessa handlar om 
din egen upplevelse av din röst, både professionellt och till vardags. Sammanlagt 
beräknas detta ta ca 45 minuter. Inga personuppgifter kommer att samlas in, och svaren 
kommer att behandlas helt konfidentiellt. Dina svar kommer alltså inte kunna kopplas till 
dig som person. 
 
Resultaten kommer att presenteras i en vetenskaplig rapport och redovisas som en 
magisteruppsats i logopedi. 
 
Svara på detta mejl, eller ring/sms:a Sara eller Veronica (se kontaktuppgifter nedan), så 
kommer vi överens om lämplig tid och plats för intervju. Vi är flexibla och försöker 
komma till en plats där du befinner dig. Har du några frågor rörande enkät/intervju eller 
studien i övrigt, ta gärna kontakt med någon av oss. 
 
 
Bästa hälsningar! 
 
Sara Ådén     Veronica Edén 
Logopedstudent   Logopedstudent 
xxx    xxx 
xxx    xxx 
 
Fredrik Karlsson (vetenskaplig Suvi Karjalainen (klinisk  
handledare)    handledare) 
Fil. doktor     Leg. logoped                                 
Enhetschef, Universitetslektor  Logopedverksamheten Västerbotten  
Inst för klinisk vetenskap/logopedi   Norrlands universitetssjukhus 
Umeå universitet    xxx 
xxx    xxx    
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Bilaga 4 
 
Röstvårdsstrategier (P=preventivt, K=kurativt) 
Hög poäng indikerade att fler röstvårdsstrategier förekom.  
 
 
 
     Ja Nej 
8. Har du tagit sånglektioner det senaste året? (P)  1 0 
 
9. Har du tagit talröstlektioner det senaste året? (P)  1 0 
 
49. Har Du någon gång fått information/utbildning om  
hur rösten bildas/fungerar? (P)   1 0 
 
50. Har du någon gång fått lära dig hur man på ett skonsamt  
sätt använder rösten när man pratar? (P)  1 0 
 
51. Har du någon gång fått lära dig hur man på ett skonsamt  
sätt använder rösten när man sjunger? (P)  1 0 
 
52. Har Du någon gång fått behandling eller förebyggande  
träning i röstvård/-teknik?  (P)   1 0 
 
 
 
     Aldrig Sällan  Ibland Ofta Alltid 
 
45. Värmer du upp rösten innan du ska uppträda? (P)  0 1 2 3 4 
 
46. Värmer du upp rösten innan du ska repetera? (P)  0 1 2 3 4 
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Egna rapporterade strategier, fråga 55 och 56: 
Varje angiven adekvat röststrategi ger 1 poäng där en högre poäng innebär att fler medvetna röstvårdsstrategier brukas. 
 
 

Tänka på rösttekniken (P, K) 

Vila rösten (P, K) 

Relevant medicinering (mot reflux, hostmedicin) (P, K) 

Värma upp rösten inför rep/uppträdande (P, K) 

Röstövningar (P, K) 

Undvika rökiga lokaler (P, K) 

Undvika bullriga lokaler (P, K) 

Sova/vila mer (P, K) 

Dricka vätska (P, K) 

Fonationsrör (P, K) 

Ånga (P, K) 

Ta hand om kroppen (P, K) 

Gå till röstcoach/sångpedagog (P, K) 

Gå till läkare/logoped (K) 

Undvika alkohol (P) 

Undvika att harkla (P) 

Undvika att röka (P) 
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Riskfaktorer 
Hög poäng innebär en högre exponering för riskfaktorer som påverkar rösten negativt. 
 
 
 
     Ja Nej 
15. Har du någon hobby där du känner att du använder  
rösten mycket (exv tränare i lagidrott)?   1 0 
 
16. Röker du, eller har du rökt regelbundet det senaste året? 1 0 
 
 
18. Har du problem med din hörsel?   1 0 
 
 
22. Har du haft sura uppstötningar eller halsbränna  
regelbundet det senaste året?   1 0 
 
23. Har du något återkommande hälsoproblem, tex ofta  
förkyld, astma, allergi, spänningshuvudvärk?  1 0 
 
 
 

Besvärande  Mindre god  God 
36. Hur tycker du att luften är i de lokaler som du sjunger/ 
agerar i?     2  1  0 
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Riskfaktorer - fortsättning 
Hög poäng innebär en högre exponering för riskfaktorer som påverkar rösten negativt. 
 

 
 

Aldrig Sällan  Ibland Ofta Alltid 
37. Hur ofta vistas du i rökig miljö?   0 1 2 3 4 
 
38. Hur ofta besväras du av hög ljudnivå?  0 1 2 3 4 
 
39. Använder du mikrofon när du uppträder?   4 3 2 1 0  
   
40. Använder du mikrofon när du repeterar?  4 3 2 1 0 
 
42. Hur ofta händer det att du känner dig stressad?  0 1 2 3 4 
 
44. Hur ofta upplever du spänningar eller smärta i nacke, axlar  
eller käke?      0 1 2 3 4 
 
47. Hur ofta pratar du med mycket stark röst?   0 1 2 3 4 
 
48. Hur ofta pratar du i ett snabbt taltempo?  0 1 2 3 4 
 
 
     mindre ungefär lika lite mer mycket mer 
41. Vilket av påståendena passar bäst in på dig?    

Jag pratar………………….. än de flesta  0 1 2 3 
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Röstsymptom - talrösten  
Hög poäng innebär mer frekventa röstsymptom. Viktning utfördes genom att multiplicera respektive symptoms angivna frekvens med 1 för 
lindriga symptom, 2 för medelsymptom eller 3 för grava symptom. 
 

 
Aldrig 

 

Enstaka 
tillfällen 

 

Ibland (ca 
en gång i 
månaden) 

 

Minst en 
gång i 
veckan 

 

Varje 
dag 

24. Hur ofta har du:          

 
         

a) varit hes utan att vara förkyld? 0x3  1x3  2x3  3x3  4x3 

 
         

b) haft klumpkänsla i halsen utan att vara förkyld? 0x2  1x2  2x2  3x2  4x2 

 
         

c) haft ont i halsen när du talat/sjungit länge? 0x3  1x3  2x3  3x3  4x3 

 
         

d) känt dig torr i halsen utan att vara förkyld? 0x1  1x1  2x1  3x1  4x1 

 
         

e) tappat rösten utan att vara förkyld? 0x3  1x3  2x3  3x3  4x3 

 
         

f) känt att rösten låter annorlunda, tex knarrig skrovlig eller 
pressad utan att vara förkyld? 

0x2  1x2  2x2  3x2  4x2 

 
         

g) känt behov av att harkla dig utan att vara förkyld 0x1  1x1  2x1  3x1  4x1 

 
         

h) känt behov av att hosta utan att vara förkyld 0x1  1x1  2x1  3x1  4x1 

 
         

i) känt att din röst är kraftlös(svag/tunn) 0x2  1x2  2x2  3x2  4x2 
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