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Sammanfattning: 

Professionella operasångare har ett röstkrävande yrke med rösten som det primära 

arbetsverktyget, vilket medför en risk för rösthälsan och operasångare är i riskgruppen för 

att utveckla röstsymptom. Det finns begränsat med tidigare studier om rösthälsan hos 

professionella operasångare. Huvudsyftet med denna avhandling var därför att kartlägga 

röstvanor och röstsymptom hos operasångare i Finland och Sverige.  

Genom en bred enkät samlades information gällande operasångarnas bakgrund, hälsa, 

arbetserfarenheter och röst- och levnadsvanor. Röstförändringar före eller under 

menstruation eller menopaus kartlades också i syfte att utreda ett eventuellt samband.  

 

Genom ett elektroniskt frågeformulär tillgängligt både på svenska och engelska insamlades 

data, vilket sammanlagt 12 personer besvarade. Utöver frågeformulärets frågor, fyllde 

deltagarna också i de validerade mätinstrumenten Röst Handikapp Index anpassat för 

sångare (RHI-s), det motsvarande engelska formuläret, Singing Voice Handicap Index 

(SVHI), och Screen11.  

 

Enligt resultaten från RHI-s hade n= 4 (33 %) av deltagarna ett pågående röstproblem, och 

av deltagarna upplevde n= 3 (25 %) fler än fyra röstsymtpom varje vecka eller dagligen, 

som i Screen11 klassas som upplevelse av röstproblem. Ansträngd röst och rösttrötthet var 

de vanligaste röstsymptomen bland deltagarna. Av deltagarna hade majoriteten genomfört 

en föreställning trots obehagskänsla i halsen, majoriteten rapporterade dock att de hade 

möjlighet till röstvila 1-2 dagar varje vecka. Hälften av deltagarna hade uppsökt läkare till 

följd av röstsymptom. Deltagarna skattade i större utsträckning arbetsplatsens inomhusluft 

till torr och dammig istället för kylig, och ett samband framkom mellan aspekterna av 

inomhusluften och röstkrävande produktion. Alla kvinnliga deltagare hade upplevt 

röstförändringar antingen före eller under menstruation, exempel på röstsymptomen var 

heshet, torra slemhinnor och stämbandssvullnad. Deltagarna rapporterade varierande sömn-

, mat- och alkoholvanor, och bland deltagarna förekom reflux och stress.  

 

Röstkraven för operasångare är höga, vilket bidrar till att de är i riskgruppen för 

utvecklandet av röstsymptom. Genom att kartlägga professionella operasångares röstvanor 

och röstsymptom vidgas kunskapen och det är lättare att motverka uppkomsten av 

röstbesvär bland yrkesgruppen.  
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röstsymptom, röstvanor, Röst Handikapp Index anpassat för sångare (RHI-s), Screen11, 
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1 Introduktion 
 

Inom merparten av yrken är rösten ett viktigt arbetsverktyg, men det finns dock yrkesgrupper 

som har mer röstkrävande arbeten än andra och som utsätts för höga röstkrav, vilket medför 

en risk för röstkvaliteten och rösthälsan (Timmermans m.fl., 2005; Verdolini & Ramig, 2009; 

Vilkman, 2004; Williams, 2003). Yrken med rösten som det primära arbetsverktyget är bland 

annat lärare, barnträdgårdslärare, försäljare och instruktörer, samt skådespelare och 

professionella sångare (Hammarberg m.fl., 2008; Timmermans m.fl., 2005; Vilkman, 2000; 

Vilkman, 2004; Verdolini & Ramig, 2009; Williams, 2003).   

 Fokus i denna avhandling var på yrkesgruppen professionella sångare, och 

specifikt operasångare. Professionella sångare använder rösten som ett artistiskt 

uttrycksmedel och antingen helt eller delvis livnär sig på det (Hertegård, 2008; Vilkman, 

2000). Eftersom rösten är sångarens primära arbetsverktyg ställs höga krav och stor press på 

rösten, prestationskraven kan liknas med kraven som ställs på elitidrottare (Garcia & López, 

2017; Hertegård, 2008; Lindblad, 1992; Södersten & Lindhe, 2011). Röstkraven som ställs 

varierar beroende på situation och sångstil (Santos m.fl., 2019; Timmermans m.fl., 2005; 

Vilkman, 2000; Vilkman, 2004). Däremot är ett gemensamt krav som ställs på professionella 

sångare att rösten måste vara på topp och av hög kvalitet och frisk för att kunna prestera 

maximalt, det är genom sångrösten som sångaren förmedlar känslor till sin publik (Garcia & 

López, 2017; Hertegård, 2008; Lindblad, 1992; Santos m.fl., 2019; Södersten & Lindhe, 

2011).       

 Studier tyder på en hög förekomst av röstproblem och röstsymptom hos 

professionella sångare kopplat till felanvändning eller överansträngning som tar sig i uttryck 

särskilt i form av heshet, detta till följd av de röstkrav och arbetsvillkor de ställs inför 

(Hertegård, 2008; Kwok & Eslick, 2017; Pestana m.fl., 2017; Phyland, 1999; Timmermans 

m.fl., 2005; Verdolini & Ramig, 2009). Trots det finns det begränsat med information om 

rösthälsan hos professionella operasångare (Kwok & Eslick, 2017; Phyland m.fl., 1999). 

Genom att kartlägga röstvanor och röstsymptom hos operasångare vidgas kunskapen och man 

kan lättare förbättra arbetsvillkoren och motverka uppkomsten av röstbesvär bland denna 

yrkesgrupp (Vilkman, 2000).  
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1.1  Definition av begrepp 
 

Begrepp som är återkommande i avhandlingen och som är viktiga att förstå med tanke på 

innehållet är röstvanor, röstsymptom, röstproblem och rösthälsa. Hälsa definieras enligt 

World Health Organization [WHO] som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 

socialt välmående, med frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning (WHO, 2021). 

Rösthälsa skulle enligt definitionen från [WHO] innebära att rösten inte störs av det fysiska, 

psykiska och sociala välbefinnandet, eller sjukdom och funktionsnedsättning som kunde 

påverka röstproduktionen. Avvikelser i rösthälsan kan innebära en rad olika saker, i denna 

avhandling kommer avvikelser benämnas som röstproblem och röstsymptom. Röstproblem 

kan ur ett yrkesmässigt perspektiv definieras som när en individs röst inte uppfyller de krav 

och kriterier som krävs för att individen optimalt skall kunna utföra sitt yrke (Vilkman, 

2000). Enligt Sala m.fl., (2001) är en klinisk definition av röstproblem nedsatt röstkvalitet 

och upplevelsen av förekommande röstsymptom. En annan definition av röstproblem är då 

rösten inte fungerar eller låter som den ska, vilket kan medföra en negativ påverkan på 

kommunikationen (Roy m.fl., 2005). American Speech-Language-Hearing Association 

[ASHA, 2021] definierar röstproblem som ett tillstånd då individen uttrycker oro angående 

avvikande röst som inte uppfyller de vardagliga kraven. Begreppet röstsymptom innebär 

tillfälliga symptom som till exempel heshet, röstläckage, röstbortfall, avvikande tonhöjd, 

känsla av obehag i halsen och behov att harkla sig samt minskad röstuthållighet eller 

rösttrötthet vid långvarig röstanvändning (ASHA, 2021). Röstvanor innebär upprepade 

röstbeteenden som antingen kan gynna rösten t.ex. röstvila och röstuppvärmning, eller på 

långsikt vara ogynnsamma för rösten, t.ex. lång fonationstid och hög röstintensitet (Elliot 

m.fl., 1996; Gish m.fl., 2012; Van Overmeiren m.fl., 2019; Vilkman, 2000; Södersten & 

Lindhe, 2011) 

 

1.2 Operasångarens röst 
 

En vältränad operasångare kan producera röst som hörs i ett stort operahus och till och med 

överrösta en orkester (Àvila m.fl., 2010; Cabrera m.fl., 2011; Lindblad, 1992; Klodiana & 

Agim, 2020; Sandberg, 2005; Sundberg, 1977). Som för de flesta professionella sångare ställs 

det höga krav också på operasångarens röst, rösten måste kunna imponera på publiken och 

dessutom låta vacker, det krävs mycket intensitet och hög kvalitet hos sångarens röst 

(Klodiana & Agim, 2020). Till skillnad från tal ställer sång ett mycket högre krav på rösten 
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och röstkontrollen, vid sång är röststyrkan högre än vid tal och utandningsfaserna oftast 

mycket längre vid sång (Lindblad, 1992). För att klara av att sjunga krävs mycket kraft och 

uthållighet hos sångaren, det krävs större precision i kontrollen av röstorganets delar, och 

rösten bör utmärkas med frånvaro av spänningar och press (Lindblad, 1992).  

 Röstorganet är ett instrument som innefattar lungorna, larynx, farynx, näsa och 

mun (Lindblad, 1992; Sundberg, 1977). Under sång gäller längre utandningsfraser än vid tal 

och för att åstadkomma det måste man utnyttja en större del av sin vitalkapacitet, som innebär 

mängden luft man andas in från att man pressat ut så mycket luft som möjligt tills lungorna 

sedan fylls maximalt (Lindblad, 1992). Sångens långa utandningsfraser kräver en medverkan 

av flera andningsmuskler än vid tal (Lindblad, 1992; Sundberg, 1977). Ljudet som genereras 

av luftströmmen och stämbandens svängningar kallas för röstkällan och kan ses som råvaran 

för bildandet av tal och sång. I kombination med modulering av ljudbildning och klang som 

uppstår i ansatsröret genom artikulationen av vokaler och konsonanter, bildas rösten 

(Lindblad, 1992; Sundberg, 1977). Under sång krävs det mera kontroll av 

artikulationsapparaten än under tal (Lindblad, 1992).   

Operasång kategoriseras som en klassisk sångstil som kräver komplexa 

anpassningar och justeringar gällande röstkvalitet, artikulatorisk kontroll och röstprojektion 

(Àvila m.fl., 2010). Operasång karaktäriseras av måttligt subglottalt tryck, lågt ställt larynx, 

måttliga adduktionskrafter i glottis och måttlig käköppning samt öppet svalg. Utöver detta 

skiljer sig också operasångares sångformant från andra sångares (Björkner, 2008; Hertegård, 

2008; Sundberg m.fl., 1993; Sundberg, 2007). Operasångare kan uppfattas sjunga starkare till 

följd av sångformanten som gör det möjligt för rösten att bära utan förstärkning och över en 

orkester, nivån på sångformanten och röststyrkan är beroende av det subglottala trycket och 

utgör en del av klangens balans och egalisering (Hertegård, 2008; Sundberg, 2007). Eftersom 

röstkraven är så pass mycket högre vid sång, innebär det att röstträning och rätt röstteknik är 

en förutsättning för sångaren (Hertegård, 2008; Lindblad, 1992). Till följd av de höga krav 

som ställs på operasångare och deras röster, hör operasångare till riskgruppen för att utveckla 

röstsymptom och röstproblem (Hammarberg m.fl., 2008; Klodiana & Agim, 2020; 

Timmermans m.fl., 2005; Verdolini & Ramig, 2009; Vilkman, 2000; Vilkman, 2004; 

Williams, 2003).  
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1.3 Faktorer som kan påverka rösthälsan 
 

För yrkesgrupper med rösten som sitt primära verktyg förekommer en mängd riskfaktorer för 

rösthälsan (Timmermans m.fl., 2005; Verdolini & Ramig, 2009; Vilkman, 2000; Vilkman, 

2004; Williams, 2003). Man kan dela in riskfaktorerna i individuella faktorer och 

arbetsrelaterade faktorer (Vilkman, 2000). Till de individuella riskfaktorerna hör bland annat 

dåliga röst- och levnadsvanor, försämrad allmän hälsa, respirationssvårigheter och dålig 

röstteknik, till och med fysiologiska och hormonella faktorer (Hunter m.fl., 2011; Simberg 

m.fl., 2009; Verdolini & Ramig, 2009; Vilkman, 2000). Medan de arbetsrelaterade 

riskfaktorerna kan vara förekomst av bakgrundsbuller, dålig rumsakustik, torr eller dammig 

luftkvaliteten (Simberg m.fl., 2009; Vilkman, 2000).  

 

1.3.1 Individuella faktorer  

 

Det förekommer könsskillnader gällande röstrelaterade hälsoproblem hos kvinnor och män, 

och studier tyder på att det är vanligare att kvinnor än män upplever röstrelaterade 

hälsoproblem (Coelho m.fl., 2020; Hagelberg & Simberg, 2015; Lyberg-Åhlander m.fl., 

2019; Roy m.fl., 2004; Verdolini & Ramig, 2009). Studier tyder också på att det förekommer 

könsskillnader gällande stress, det är till exempel mer vanligt bland kvinnor att uppleva 

stressymptom (Holmqvist m.fl., 2013). De möjliga orsakerna till detta är flera, skillnaderna 

kan t.ex. vara fysiologiska, anatomiska och hormonella (Hunter m.fl., 2011; Verdolini & 

Ramig, 2009). En väsentlig faktor kan vara att kvinnans stämband är 20-30 % tunnare än 

mannens, vilket kan öka risken för stämbandsslitage (Hunter m.fl., 2011). Dessutom 

förekommer det skillnader mellan könens stämband och mängden av ämnet hyaluronsyra, 

som bland annat fungerar som en stötdämpande effekt (Ward m.fl., 2002; Lebl m.fl., 2007). I 

kvinnans stämband finns oftast inte lika stor mängd av ämnet som i mannens stämband 

(Ward m.fl., 2002; Lebl m.fl., 2007).  

 

Röstvanor 

En välfungerande röst är en förutsättning för professionella röstanvändare (Vilkman, 2000), 

och därför är röstergonomi väldigt viktigt, det vill säga återgärder som förbättrar 

förutsättningar för en bra röst- och talkommunikation (Södersten & Lindhe, 2011). 

Återgärderna kan ske både på individnivå och i arbetsmiljö, t.ex. bakgrundsbuller, 

levnadsvanor, arbetsställning och röstteknik (Södersten & Lindhe, 2011). Röstvanor och 
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röstöverbelastning varierar mycket både individer emellan men också yrken emellan 

(Vilkman, 2000). Professionella sångare utsätter oftast sina röster för deras maximala 

ansträngningsnivå i långa perioder, utöver det ställs det dessutom höga krav på sångarna, 

samt kan de behöva handskas med en hel del stress (Guss m.fl., 2013; Hoffman-Ruddy m.fl., 

2001; Kwok & Eslick, 2017; Timmermans m.fl., 2005). Risken finns därmed att det sker en 

överbelastning av rösten och utveckling av röstsymptom kopplade till överansträngning av 

rösten, som kan ta sig i uttryck speciellt i form av heshet (Guss m.fl., 2013; Hoffman-Ruddy 

m.fl., 2001; Kwok & Eslick, 2017; Södersten & Lindhe, 2011). Röstöverbelastning orsakas 

av lång fonationstid, hög röstintensitet och hög fonationsfrekvens antingen skilt för sig eller i 

kombination, och kan fysiologiskt sett leda till att musklerna i stämbanden och struphuvudet 

blir överansträngda vilken kan leda till muskeltrötthet (Guss m.fl., 2013; Kwok & Eslick, 

2017; Södersten & Lindhe, 2011). Det är viktigt att minnas att röstöverbelastning är en 

kombination av långvarig röstanvändning och yttre faktorer som bakgrundsljud och 

luftkvalitet (Hoffman-Ruddy m.fl., 2001; Vilkman, 2000). Rösttrötthet är det vanligaste 

symptomet av röstöverbelastning hos röstanvändaren (Guss m.fl., 2013; Kwok & Eslick, 

2017; Södersten & Lindhe, 2011). Det förekommer dock skillnader i sambandet mellan 

sångstil och röstöverbelastning, operasångare strävar efter att nå en mycket specifik balans 

mellan tonaliteten och både övar och uppträder på en begränsad tidsplan, medan till exempel, 

musikalartister ofta sjunger i kombination med dans (Hoffman-Ruddy m.fl., 2001). Trots 

röstkraven som ställs på professionella sångare som operasångare, kan kraven ändras i 

samband med situationen och är sällan ständigt lika höga (Timmermans m.fl., 2005). 

Röstuppvärmning och röstvila är två viktiga faktorer för att upprätthålla rösthälsan och 

röstfunktionen (Elliot m.fl., 1996; Gish m.fl., 2012; Vilkman, 2000). Genom att värma upp 

rösten innan användning och återhämta rösten efter användning, kan man motverka eventuell 

rösttrötthet (Elliot m.fl., 1996; Gish m.fl., 2012; Vilkman, 2000). 

Levnadsvanor  

 

En allmänt sund livsstil och sund allmänhälsa är viktiga faktorer med tanke på sångarens 

röstanvändning och röstkvalitet, till exempel för att en god andningsteknik skall uppnås, 

förutsätter det att sångaren är av god allmänkondition och inte fysiskt uttröttad (Hertegård, 

2008; Thomaidis, 2013). Sömnkvaliteten kan ha en påverkan på röstkvaliteten och studier 

tyder på ett samband mellan sämre sömnkvalitet och sämre röstkvalitet, t.ex. torrhet i halsen 

till följd av snarkningar (Ferreira m.fl., 2010; Kim m.fl., 2020; Rocha & Behlau, 2018). 

Under sömn återhämtar kroppens vävnader sig, och ifall sömnkvaliteten är dålig kan det leda 
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till att kroppens vävnader, som t.ex. stämbandsvävnaderna, inte återhämtar sig tillräckligt 

(Ferreira m.fl., 2010; Kim m.fl., 2020; Rocha & Behlau, 2018). Det har också visat sig att 

sömnapné som innebär upprepade andningsuppehåll i sömnen kan på ett negativt sätt påverka 

röstkvaliteten och de akustiska parametrarna hos röstanvändare (Atan m.fl., 2015; Guimarães 

& Abberton, 2005; Roy m.fl., 2019). Reflux kan ha en negativ påverkan på röstanvändarens 

röstkvalitet och professionella sångare är i riskgruppen för att utveckla reflux till exempel 

som en följd av sena middagar (Lechien m.fl., 2019; Lenti m.fl., 2019; Roy m.fl., 2005; 

Swain & Pradhan, 2019). Andra faktorer som kan ha en negativ påverkan på röstkvaliteten 

och röstens fysiska funktioner är användningen av tobak, konsumtion av koffein och alkohol 

(Ayoub m.fl., 2019; Byeon, 2017; Byeon, 2019; Hertegård, 2008). Det kan förekomma ett 

signifikant samband mellan förekomst av astma och allergier som påverkar luftvägen och kan 

leda till uppkomsten av röstsymptom (da Silva m.fl., 2016; Ohlsson, m.fl., 2016; Prebil m.fl., 

2020; Ravall & Simberg, 2020; Simberg, m.fl., 2009;). Studier tyder bland annat på ett 

samband mellan pollenallergi och ökning av röstsymptom under pollensäsonger (Millqvist 

m.fl., 2008; Ohlsson, m.fl., 2016). Användning av kortison vid t.ex. astma kan ge upphov till 

heshet (Hertegård, 2008). 

Långvarig stress är en riskfaktor som innehar en del olika fysiska, psykiska och 

beteendemässiga symptom som kan ha en negativ påverkan på hälsan överlag men också på 

användarens röst (Besser m.fl., 2020; Holmqvist m.fl., 2013; Holmqvist, 2017; Vertanen-

Greis m.fl., 2020). Studier tyder på att det finns ett samband mellan upplevda stressymptom 

och röstsymptom, som till exempel heshet och behov av att harkla sig eller hosta under tal 

(Cupido, 2016; Besser m.fl., 2020; Holmqvist m.fl., 2013; Holmqvist, 2017). 

 

Röstförändringar i samband med menstruation och menopaus  

Rösten utvecklas genom hela livet och påverkas av könshormonerna östrogen, progesteron 

och testosteron, och av hormonella förändringar som ofta kan förekomma hos kvinnan 

(Abitbol m.fl., 1999). Rösten karaktäriseras av intensitet, frekvens och övertoner, av dessa är 

övertonerna beroende av hormoner. Vid ägglossningen hos kvinnor orsakar det kvinnliga 

könshormonet östrogen en förtjockning av den endometriala slemhinnan (Abitbol m.fl., 

1999). Det har också visat sig att liknande förändringar sker i strukturen av stämbandens 

slemhinnor och att det sker en ökad produktion av slem, vilket kan påverka 

stämbandsvibrationerna och därmed ha en påverkan på röstfunktionen och röstkvaliteten 

(Abitbol m.fl., 1999). Man kan tala om premenstruellt röstsyndrom och menopaus 
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röstsyndrom (Abitbol m.fl., 1999). Premenstruellt röstsyndrom karaktäriseras av rösttrötthet, 

minskad styrka och förlust av vissa harmonier (Abitbol m.fl., 1999). Syndromet börjar oftast 

4–5 dagar innan menstruationen. Röstsymptom kopplat till menopaus kan ses hos 

professionella röstanvändare som sångare, skådespelare, advokater, lärare och andra 

yrkesgrupper där rösten är det primära arbetsverktyget (Abitbol m.fl., 1999; Boulet & 

Oddens, 1996). Det finns ett antal tidigare studier som undersökt sambandet mellan 

menstruationscykelns faser och förändringar i rösten, och kommit fram till ett positivt 

samband mellan faktorerna (Abitbol m.fl., 1999; Chernobelsky, 1998; Gunjawate m.fl., 

2017). 

1.3.2 Arbetsrelaterade faktorer   

 

Yttre faktorer som omgivningens luftkvalitet kan ha en påverkan på sångarens upplevda 

rösthälsa (Hoffman-Ruddy m.fl., 2001; Vilkman, 2004). Det finns dock bristfälligt med 

kunskap om vilka typer av omgivningsfaktorer som kan påverka den professionella sångarens 

rösthälsa, men centrala faktorer som behöver tas i beaktande gällande sångare är scenmiljön, 

inomhusluften, akustiken och eventuell förekomst av bakgrundsbuller (Hoffman-Ruddy m.fl., 

2001; Luizars m.fl., 2019; Richter m.fl., 2002; Vilkman, 2004). Tidigare studier tyder dock 

på att det är relativt vanligt förekommande att professionella sångare själva upplever att deras 

arbetsutrymmen och luften de arbetar i är torr och dammig (Hoffman-Ruddy m.fl., 2001; 

Richter, m.fl., 2000; Richter m.fl., 2002). Scenen är operasångarens huvudsakliga arbetsplats, 

där de spenderar mycket tid och ständigt andas in luften i dessa miljöer (Hoffman-Ruddy 

m.fl., 2001; Richter m.fl., 2000; Richter m.fl., 2002; Vertanen-Greis m.fl., 2020).Tidigare 

studier tyder på att luftkvaliteten på operascener kan vara ogynnsam (Hoffman-Ruddy m.fl., 

2001; Richter m.fl., 2000; Richter m.fl., 2002; Vertanen-Greis m.fl., 2020). Att vistas i 

dammiga eller torra miljöer kan i det långa loppet bidra till konsekvenser i form av 

hälsoproblem i övre luftvägar och rösten, t.ex. andningssvårigheter, heshet eller irriterade 

luftvägar (Geneid m.fl., 2009; Hoffman-Ruddy m.fl., 2001; Richter m.fl., 2000; Richter m.fl., 

2002; Vertanen-Greis m.fl., 2020). Torr inomhusluft kan också leda till uttorkning och 

muskelspänningar, vilket resultera i styvare stämband som påverkar stämbandsvibrationen 

(Hertegård, 2008; Hoffman-Ruddy m.fl., 2001). Att sjunga med spänningar eller hosta kan i 

det långa loppet leda till överbelastning av rösten (Hertegård, 2008). Utöver dammig och torr 

luft på arbetsplatsen, är bland annat använding av scenrök och hårspray vanligt 

förekommande i underhållningsbranschen, vilket kan leda till torr hosta och torrhet i halsen 

(Varughese m.fl., 2005). Eventuella problem med inomhusluften bör därmed åtgärdas, och 
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sångarna kan själva minimera de negativa effekterna den torra eller dammiga inomhusluften 

kan medföra på rösten, genom att upprätthålla kroppens vätskenivå, t.ex. genom ett 

tillräckligt vätskeintag eller inhalation av ånga (Richter m.fl., 2002). Akustiken och 

förekomst av bakgrundsljud kan variera på sångares arbetsplatser, men överlag är 

bakgundsljud relativt vanligt förekommande på scenen och under en föreställning (Fausti & 

Farina, 2000; Hertegård, 2008; Melnikov m.fl., 2017; Phyland m.fl., 1999). Till exempel bör 

opersångaren kompensera för orkesterns ljud, och dessutom ofta utan användning av 

mikrofon (Björkner, 2008; Melnikov m.fl., 2017; Phyland m.fl., 1999). För att försöka 

överrösta bakgrundsljud krävs en ökning i det subglottala trycket, vilket i det långa loppet 

kan vara skadligt för stämbanden (Björkner, 2008).     

 En kombination av hållbara individuella faktorer och omgivningsfaktorer kan 

minska risken för uppkomsten av problem med rösthälsan hos sångare och andra 

yrkesgrupper där rösten är det primära arbetsverktyget (Hoffman-Ruddy m.fl., 2001; 

Vilkman, 1997). Följderna blir då att sångaren kan genomföra sitt arbete på ett optimalt sätt 

och på ett effektivt och tryggt sätt genomföra uppträdandet (Hoffman-Ruddy m.fl., 2001). I 

undersökning av röstanvändares rösthälsa är det därför viktigt att ta i beaktande samtliga 

faktorer för att få en helhetsbild över rösthälsan (Kooijman m.fl., 2006).  

 

1.4 Tidigare forskning om rösthälsan hos operasångare  
 

McHenry m.fl., (2015) genomförde en prospektiv studie där syftet var att kartlägga 

aerodynamiska och akustiska förändringar, samt förändringar i strupen hos operasångare. I 

studien deltog (N=10) operasångare, fem manliga och fem kvinnliga. Metoden bestod av 

mätningar direkt före, efter och en dag efter operauppträdandet. Tre timmar innan varje 

uppträdande och dagen därpå gjordes videostroboskopiska undersökningar. Innan 

mätningarna och uppträdandet värmde sångarna upp rösten i 20–25 minuter. Ifall dagen efter 

var en lördag hade sångarna inte värmt upp rösten innan mätningarna, men om det var en 

söndag hade (n=4) sångare sjungit i kör innan och var uppvärmda. Data samlades in i ett 

ljudisolerat rum och med mikrofon. Perceptuell bedömning genomfördes genom 

expertlyssnare i publiken vid uppträdandena. I resultaten framkom en tydlig skillnad mellan 

könen, t.ex. var männen i större utsträckning drabbade av allergier än kvinnorna. Männens 

vars röster kategoriserades som balanserade och starka under uppträdandet, hade efteråt ökat 

luftflöde och nedsatt motstånd i struphuvudet. Kvinnorna som inte sjöng i kör dagen efter 

uppträdandet hade ökat luftflöde och nedsatt motstånd i struphuvudet, medan de män som 
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sjöng i kör dagen efter demonstrerade märkbar minskad ljudtrycksnivå och ökat motstånd i 

struphuvudet. Forskarna drog utgående från sina resultat slutsatsen att genom att ha en 

vilodag dagen efter ett operauppträdande kunde det underlätta röståterhämtningen (McHenry 

m.fl., 2015). 

I en studie av Cupido (2016) undersöktes professionella operasångares 

välmående. I studien deltog 46 operasångare varav 24 kvinnor och 22 män. Datainsamlingen 

var både kvalitativ och kvantitativ, genom ett utformat frågeformulär svarade deltagarna på 

frågor kring deras emotionella, fysiska, finansiella och sociala välmående. I den kvalitativa 

delen skulle deltagarna ge råd till andra sångare. I resultaten framkom bland annat att 

männens sociala liv påverkades negativt i större grad än kvinnornas sociala liv, till följd av 

yrket som operasångare, men männen klarade i större grad bättre av att handskas med stress 

än kvinnorna som deltog i studien. Största delen av kvinnorna rapporterade en hög nivå av 

arbetsrelaterad stress. Av deltagarna rapporterade 37 % att de hade upplevt sjukdomar eller 

skador till följd av yrket i form av fysiska och emotionella symptom som t.ex. reflux, värk i 

nacke och rygg till följd av t.ex. testning av skor och kostymer, svår stress, depression och 

ångest, heshet, rösttrötthet eller laryngit. Majoriteten av deltagarna (67 %) rapporterade att de 

innan eller under en föreställningsdag hade tillräckligt med tid för att förbereda sig 

emotionellt och fysiskt i form av t.ex. tillräckligt med vila, tillräckligt med vätskeintag, 

genom att undvika alkohol eller andra uttorkande produkter, med hjälp av meditation, yoga, 

andningsövningar, genom röstuppvärmning, träning och genom att äta näringsrik mat. Endast 

15 % av deltagarna hade upplevt sådan prestationsångest att de behövt söka proffessionell 

hjälp. I resultaten framkom också att operasångarna inte enbart finansierade sig genom 

konserter, utan ett flertal undervisade också i sång (Cupido, 2016).  

 

1.4.1 Rösthälsan hos sångare i olika genrer   

 

I en studie av Björkner (2006) undersöktes skillnader mellan musikal och opera, med fokus 

på det subglottala trycket, röstkällan och formantfrekvenser. I studien deltog verksamma 

professionella sångare (N= 10), fem klassiskt tränade barytoner och fem musikalartister från 

Sverige. Deltagarna bads sjunga stavelsen [pae:] från ljudligast till mjukaste först med hög 

lungvolym (Eng: high lung volume). I resultaten framkom stora individuella skillnader i det 

subglottala trycket, men båda grupperna av sångare ändrade det subglottala trycket 

systematiskt och ökade trycket vid höjning av tonhöjd samt ökning av röststyrka. Överlag 

använde musikalartisterna ett högre subglottalt tryck än operasångarna. Musikalartisterna 
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behövde i genomsnitt ett högre fonationströskeltryck för stämbandsvibration än 

operasångarna (Björkner, 2006).  

Phyland, Oates och Greenwood (1999) undersökte självrapporterade 

röstproblem i tre grupper av sångare i Australien. I studien deltog operasångare (n=79), 

musikalartister (n=57) och contemporary sångare (n=31) samt en grupp med icke-sångare 

(n=86). Av deltagarna var (n=97) män och (n=160) kvinnor. Metoden bestod av ett 

hälsofrågeformulär med fokus på biografisk data, röstbeteende vid tal- och sångröst, och 

rösthälsa de senaste 12 månaderna gällande röstnedsättning, rösthandikapp och oförmåga till 

att producera röst. I resultaten framkom signifikanta skillnader mellan sångare och icke-

sångare vad gällande bland annat förekomst av röstproblem. Av sångarna rapporterade 44 % 

en eller flera förekomster av diagnostiserade rösttillstånd jämfört med 21 % bland icke-

sångarna. Av sångarna rapporterade 69 % oförmåga till röst de senaste 12 månaderna och 41 

% av icke-sångarna. Erfarenhet gällande laryngit var 43 % bland sångarna och bara 14 % 

bland icke-sångarna. Av sångarna rapporterade musikalartisterna störst erfarenhet av ett eller 

flera röstproblem, därefter operasångarna och slutligen contemporary sångarna. Det förekom 

en signifikant skillnad mellan grupperna vad gällande sångtimmar per månad. 

Musikalartisterna nådde upp till flest timmar (46,5 h), därefter contemporary sångarna (29,7 

h) och tillslut operasångarna (15 h). Dock förekom inte några signifikanta skillnader mellan 

grupperna av sångare, vad gällande rösthandikapp, röstnedsättning eller oförmåga till röst. 

Det framkom inte heller signifikanta skillnader som var kopplade med kön eller ålder. Som 

en grupp tillsammans var prevalensen av röstproblem hög bland sångarna (69 %), med vilket 

man kan dra slutsatsen att sångare har större risk för att utveckla röstproblem än icke-sångare 

(Phyland m.fl., 1999).   

I en studie av Sundberg, Gramming och Lovetri (1993) undersöktes skillnader 

mellan operasång och sångtekniken belting som ofta används inom musikalbranschen. I  

studien deltog en kvinnlig professionell sångare som var tränad i både operasång, belting och 

en mellanliggande röstteknik som kallades för mixad. Studien delades in i experiment 1 och 

2, experiment 1 innefattade de akustiska aspekterna och inspelningarna där deltagarna skulle 

sjunga vokaler på olika toner inom ett tonhöjdsintervall som var vanligt för dessa sångstilar. 

Experiment 2 innefattade videoinspelning och fiberoptisk undersökning. I resultaten framkom 

att operasång och belting skiljer sig från varandra gällande det subglottala trycket, 

artikulationen och adduktionskrafterna i glottis. Skillnaderna i det subglottala trycket 

resulterade i lägre ljudtrycksnivå i operasång och högre ljudtrycksnivå i belting, första och 

andra formantfrekvenserna var lägre i operasång än i det övriga sångtekninkerna. Författarnas 



Amanda Wiik 11 

diskuterade möjligheten att operasång i sig är mindre röstbelastande än belting (Sundberg 

m.fl., 1993).  

I en systematisk översikt med Pestana m.fl., (2017) undersöktes prevalensen av 

självrapporterade röstproblem hos sångare. Studien sammanfattar 11 studier, och fyra grupper 

av sångare inkluderades, sångelever, sånglärare, sångare som sjunger klassiskt och sångare 

som inte sjunger klassiskt. Syftet var att samla in studier som innehöll data om prevalensen 

av självrapporterade röstproblem hos sångare. I resultaten framkom att sångare som sjöng 

traditionell- eller populärmusik, samt sånglärare hade signifikant högre prevalens av 

självrapporterade röstproblem och upplevd dysfoni. Sångeleverna hade lägst prevalens av 

röstproblem. Sångare överlag rapporterade röstproblem, oberoende sångstil eller förmåga 

(Pestana m.fl., 2017).  

 

1.4.2 Förekomst av röstsymptom kopplat till menstruation 

 

Sapir m.fl. (1996) undersökte kvinnliga sångares (n= 70) och icke-sångares (n= 89) rösthälsa, 

röstbeteende och attityder kring röst och sång, samt frågor kring röstförändringar under 

menstruation med hjälp av ett röstfrågeformulär. Sångarna var studerande som studerade 

klassisk sång och operasång, medan icke-sångarna till största del var talterapeutstuderande 

eller studerade något annat. I resultaten framkom att sångarna signifikant oftare rapporterade 

torrhet, obehag och spändhet i halsen, samt reducerat tonhöjdsomfång. Det framkom ingen 

signifikant skillnad mellan sångare och icke-sångare vad gällande förekomst av rösttrötthet, 

heshet, avbrott i tonhöjd eller röst, samt smärta i halsen. I resultaten framkom dock att det var 

signifikant vanligare att sångare upplevde röstförändringar eller röstproblem före eller under 

menstruation, jämfört med icke-sångarna (Sapir m.fl., 1996). 

I en studie av Chernobelsky (1998) undersöktes och jämfördes inverkan av 

menstruationscykeln på larynxmuskelspänning hos 20 sångare med klassisk repertoar och 20 

icke-sångare. I resultaten framkom att ägglossning inte påverkade muskelspänning hos 

någondera gruppen. Förekomst av hypotonus framkom under olika delar av 

menstruationscykeln hos sångarna, medan hos icke-sångarna förekom det sällan minskad 

tonus, endast kring menstruationen. Forskarna antog att muskelhypontensionen förekom till 

följd av vattenansamling i larynx, ödem i mellanliggande vävnad och slemhinna i 

stämbanden, likaså ökning av massan resulterat av minskning av sekretion av östrogen och 

progesteron. Förutom detta antogs också att sångerskors struphuvud som arbetsinstrument är 

känsligare för fluktuationer i hormonnivåer och den minskade sekretionen. Slutsatsen var att 
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sångare kompenserar för hypotonus genom en ökad ansträngning vilket långsiktigt kan ge 

upphov till röststörning (Chernobelsky, 1998).    

 I en studie av Abitbol (1999) undersökte forskarna 97 kvinnor i det 

premenstruella stadiet i ålder 23 till 36. Kvinnorna var professionella röstanvändare och hade 

symptom som heshet kopplat till premenstruation. För att få en klarhet angående 

premenstruellt röstsyndrom, varade studien över tre menstruationscykler. Detta genomfördes 

med hjälp av mätningar av östrogen och progesteronhalterna, som visade sig vara normala 

hos samtliga kvinnor. Mätningar på stämbanden gjordes på samma dag som mätningar på 

livmoderhalsen, vid ovulation och dag 25–27 i menstruationscykeln. Det gjordes också 

videoinspelningar på stämbandens och struphuvudets anatomi, samt ett spektrogram 

genomfördes där klienten gjorde olika fonationssuppgifter innefattande stackato och uthållen 

vokal. Förutom dessa mätningar gjordes också stroboskopi för att undersöka 

stämbandsrörelser under fonation, samt elektrolaryngogram. I resultaten noterades 

rösttrötthet, minskat intervall med förlust av pianissimo, minskad röststyrka, platt och färglös 

klang, samt tecken som irritation och smärta i bäckenet. Förutom att undersöka röstsymptom 

under den premenstruella perioden, undersöktes även röstsymptom under menopausen. 

Kvinnorna i menopausstadiet undersöktes med samma mätningar som kvinnorna i det 

premenstruella stadiet. I studien undersökte forskarna 100 kvinnor i menopausstadiet, 83 av 

dem var icke-rökare och upplevde inte själva några fysiska röstproblem men var dock oroliga 

över deras karriärer på grund av den upplevda hormonella obalansen till följd av menopaus. 

Enligt mätningarna kunde det dock konstateras att stämbanden var stelare, med en tunnare 

slemhinna och reducerad vibrationsamplitud. De resterande 17 kvinnor hade dysfoni och hos 

dem kunde bland annat konstateras en sänkt intensitet i rösten, rösttrötthet, och försämring av 

röstkvaliteten (Abitbol, 1999). 

 

1.5 Sammanfattning av tidigare studier 
 

Professionella sångare använder rösten som sitt huvudsakliga arbetsverktyg och som ett 

artistiskt uttrycksmedel (Hertegård, 2008; Vilkman, 2000). Eftersom rösten är deras primära 

arbetsverktyg ställs höga krav och stor press på sångarens röst, vilket medför en risk för 

rösthälsan och röstkvaliteten (Garcia & López, 2017; Timmermans m.fl., 2005; Vilkman, 

2004; Verdolini & Ramig, 2009; Williams, 2003). Studier tyder på en hög förekomst av 

röstproblem och röstsymptom hos professionella sångare (Hertegård, 2008; Kwok & Eslick, 

2017; Pestana m.fl., 2017; Phyland, 1999; Timmermans m.fl., 2005; Verdolini & Ramig, 
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2009). Också förekomsten av röstsymptom i samband med menstruation eller menopaus har 

visat sig relativt vanligt bland kvinnliga sångare (Abitbol, 1999; Chernobelsky, 1998; Sapir 

m.fl., 1996). Vikten av röstvila och sunda mat- och levnadsvanor innan föreställningar för att 

upprätta rösthälsan har betonats i tidigare studier (Cupido, 2016). Genom att kartlägga 

professionella sångares röstvanor och röstsymptom vidgas kunskapen och det är lättare att 

motverka uppkomsten av röstbesvär bland denna yrkesgrupp (Vilkman, 2000). Därmed 

genomfördes denna studie om röstvanor och röstsymptom hos professionella operasångare 

aktiva i Finland och Sverige.  

2 Syfte 
 

Syftet med avhandlingen var att identifiera och kartlägga röstvanor och rösthälsan hos 

professionella operasångare aktiva i Finland och Sverige. Eftersom det finns få studier som 

undersökt röstvanor och röstsymptom hos operasångare i Finland och Sverige, samlades en 

bred enkät in gällande operasångarnas bakgrund, hälsa, arbetserfarenhet och röst- och 

levnadsvanor.  

3 Metod 
 

Genom ett elektroniskt frågeformulär (Bilaga A, Bilaga C) som skickades ut till Operahus i 

Finland och Sverige möjliggjordes datainsamlingen av information om operasångare och 

deras rösthälsa och röstvanor. Webb-verktyget E-lomake (Eduix Oy) användes för att utforma 

och publicera frågeformuläret. Frågeformuläret är ursprungligen utformat av Emilia Ekström 

(2020), majoriteten av frågorna var detsamma som Ekström använde i sin studie om 

musikalartister, men en del frågor omformades eller lades till för att frågeformuläret skulle 

vara anpassat till operasångare. Från början var tanken att jämföra denna studie om 

operasångare med en studie om musikalartister (N=70) (Ekström, 2020), därav användes den 

tidigare studiens frågeformulär som grund för denna studie, men till följd av ett litet sampel i 

denna studie (N=12) valde författaren att göra detta till en skild studie istället. Ursprungliga 

planen var också att endast inkludera operasångare aktiva i Finland, men eftersom detta 

resulterade i få antal svar, valde författaren att också utvidga studien och inkludera 

operasångare från Sverige. Information om studien och själva rekryteringen av deltagare 

skedde i huvudsak genom e-postkontakt till operahusen; Operabaletten i Helsingfors, 

Kungliga Operan och Folkoperan i Stockholm, Göteborgsoperan och Malmöoperan.  
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3.1 Instrument 
 

Frågeformuläret bestod av 57 frågor inkluderande bakgrund, utbildning, hälsa, levnads- och 

röstvanor, samt röstvila och röståterhämtning. Utöver dessa innehöll frågeformuläret 

mätinstrumenten Röst Handikapp Index anpassat för sångare (RHI-s, Lamarche m.fl., 2010), 

det engelska Singing Voice Handicap Index (SVHI, Cohen m.fl., 2007) och Screen11 

(Zenger, 2019). Det fanns möjlighet att antingen fylla i frågeformuläret på svenska eller på 

engelska. Författaren valde att översätta det svenska frågeformuläret till engelska eftersom 

det som internationellt språk eventuellt kunde öka deltagarintresset. Syftet med studien stod i 

en informationstext i början av frågeformuläret och information om samtycke till deltagandet 

bifogades med e-post i ett skilt dokument. Deltagarna upplystes om att de gav sitt samtycke 

till att delta genom att besvara frågorna i frågeformuläret. Deltagandet var anonymt och 

frivilligt och det var möjligt att avbryta deltagandet när som helst.   

 Till skillnad från frågeformuläret i Ekströms (2020) studie, adderade författaren 

för denna studie frågor gällande menstruation och klimakteriet under rubriken ”erfarenheter 

av röstsymptom eller röstproblem”. Frågorna var; ”Märker du skillnader i rösten före, under 

eller efter menstruation?”, ”Har du märkt röstförändringar i samband med klimakterium?”, 

samt en möjlighet att beskriva hurdana förändringar. Frågorna kring menstruation och 

menopaus lades till för att tidigare studier tyder på ett positivt samband mellan 

röstförändringar i de olika faserna i menstruationscykeln, och menopaus (Abitbol m.fl., 1999; 

Chernobelsky, 1998; Gunjawate m.fl., 2017). I det ursprungliga frågeformuläret (Ekström, 

2020) fanns en rubrik, ”Röstvila”, författaren i denna studie utformade den och lade till en 

fråga om röståterhämtning; ”Hur länge tar det för rösten att återhämta sig efter belastning?” 

och möjlighet att specificera svaret mer noggrant. Röståterhämtning var av intresse eftersom 

tidigare studier tyder på att röstvila efter uppträdande kan underlätta röståterhämtningen 

(Elliot m.fl., 1996; Gish m.fl., 2012; McHenry m.fl., 2015; Vilkman, 2000) och nu fick 

deltagarna chansen att själva uppskatta hur länge röståterhämtningen tar. Under rubriken 

”Bakgrundsinformation om levnadsvanor” lades det till två frågor om träning; ”Hur ofta 

tränar du i allmänhet?” och ”Vad brukar du träna?”. Deltagarnas fysiska träningsvanor var av 

intresse eftersom sång kräver en god allmänkondition och fysisk uthållighet (Hertegård, 

2008; Thomaidis, 2013),     

Röst Handikapp Index anpassat för sångare (RHI-s) är ett 

självskattningsformulär på svenska som är anpassat för sångare (Lamarche m.fl., 2010). 

Frågeformuläret innehåller 30 påståenden gällande rösten och är indelade i undergrupperna; 
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funktionell, emotionell och fysiologisk inverkan på rösten (Jacobson m.fl., 1997; Lamarche 

m.fl., 2010). Det totala indexpoängen för det svenska formuläret är 120 poäng (Lamarche 

m.fl., 2010). Sångaren som fyller i formuläret förväntas uppskatta om och hur påståendena 

stämmer överens med sångarens situation och upplevelser (Jacobson m.fl., 1997; Lamarche 

m.fl., 2010). Det motsvarande engelska frågeformuläret Singing Voice Handicap Index 

(SVHI) är ett formulär med 36 påståenden gällande rösten med 144 som totala indexpoäng 

(Cohen m.fl., 2007). Högre totala indexpoäng indikerar i att sångarens upplevda oförmåga 

tillföljd av röstproblem är högre (Cohen m.fl., 2007). Detta frågeformulär konstruerades på 

basis av kombinationen av självuppskattade symptom av sångare och klinisk erfarenhet 

(Cohen m.fl., 2007).  

För att skapa en så mångsidig bild över sångarnas självrapporterade röstproblem 

och röstsymptom som möjligt, användes Screen11 som ett komplement till RHI-s.  

Screen11 är ett retroperspektivt screeningverktyg som innefattar 11 påståenden gällande 

röstsymptom som respondenten upplevt under det senaste året (Zenger, 2019). För att bilda 

en så mångsidig bild över sångarnas självrapporterade röstproblem och röstsymptom, 

användes Screen11. Screen-11 är en vidareutveckling av Screen6 som använts vid 

undersökning av röstbesvär hos lärare och lärarstuderanden (Ohlsson m.fl., 2012; Simberg 

m.fl., 2001; Zenger, 2019). Fyra eller flera upplevda röstsymptom dagligen har använts som 

ett gränsvärde i Screen11 för att kunna urskilja röstfriska personer från personer med 

röstproblem (Zenger, 2019). 

 

3.2 Deltagare 

Det elektroniska frågeformuläret skickades via e-post ut till Operabaletten i Helsingfors, 

Kungliga Operan och Folkoperan i Stockholm, Göteborgsoperan och Malmöoperan. Det 

skickades också ut två påminnelser till operahusen. Frågeformuläret besvarades av 12 

professionella operasångare i Finland och Sverige. Deltagarnas köns- och åldersfördelning, 

samt röstkategorier framkommer i Tabell 1. I frågeformuläret fanns det också ett icke-binärt 

svarsalternativ, men ingen av deltagarna valde det svarsalternativet.  

 

Kvinnor  Altar Mezzosopraner Sopraner Totalt 

18-20 år  - - - - 

20-30 år  - - - - 

30-40 år 1 - 1 2 
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40-50 år  1 - 2 3 

> 50 år - 1 1 2 

Totalt  2 1 4 7 

 

Män  Basar  Barytoner Tenorer Totalt 

18-20 år  - - - - 

20-30 år  - - - - 

30-40 år - 1 - 1 

40-50 år  1 - - 1 

> 50 år 2 1 - 3 

Totalt  3 2 - 5 

 

Tabell 1.  Deltagarnas köns- och åldersfördelning, samt röskategorier (N=12). 

 

Deltagarna besvarade frågor kring deras senaste operaproduktion, och av deltagarna 

medverkade n=11 (92 %) för tillfället i den produktionen de fyllde i inomformation om. Av 

deltagarna var n=7 korister och resterande n=5 solister, av deltagarna var n=3 både aktiva 

som korist och solist. Utöver att vara aktiva som operasångare, fungerade n=5 som sånglärare 

och resterande n=5 var också aktiva som artist och n=1 som skådespelare. 

 

 

Figur 1. Medverkan i operaproduktion vid tillfället av ifyllandet av formuläret. Av deltagarna 

medverkade majoriteten, n=11 för tillfället i en operaproduktion (N=12). 

 

n=11

n=1

Medverkan i operaproduktion

Medverkade för tillfället Medverkade inte
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Deltagarnas könsfördelning var relativt jämn, men med ett något högre antal kvinnliga 

operasångare (n=7). Majoriteten av kvinnorna identifierade sig som sopraner (n=4), och 

resterande som altar (n=2) och som mezzosopran (n=1). Majoriteten av männen som deltog i 

studien identifierade sig som basar (n=3), resterande som barytänger (n=2). I studien deltog 

inga tenorer. Uppdelningen mellan operasångare från Finland respektive Sverige var jämn, 

n=6 sångare från Finland och n=6 från Sverige. Deltagarna hade olika utbildningar och 

skolningsbakgrund. De flesta hade antingen kandidatexamen, magisterexamen eller båda i 

musik eller ”performning arts”. Också längden på deltagarnas sammanlagda tid för 

utbildningar varierade, allt från 4 år till 24 år av utbildande. Majoriteten hade ändå gått 

utbildningar i sammanlagt 5-8 år. Många hade gått utbildningar i Finland och Sverige, eller 

utomlands som t.ex. Chicago, Köpenhamn eller Österrike. Majoriteten av de finländska 

operasångarna hade utbildat sig vid Sibelius Akademin i Helsingfors. 

 För att förtydliga deltagarnas karriär och deras arbetserfarenheter tillfrågades de 

hur många operaproduktioner de sammalagt hade medverkat i under de senaste 5 åren, n=10 

operasångare hade medverkat i 7 eller flera operaproduktioner under de senaste 5 åren, n=1 

hade medverkat i 3–4 produktioner, n=1 hade lämnat frågan obesvarad. Av deltagarna hade 

n=10 medverkat i 10 eller flera operaproduktioner under deras karriär hittills, n=1 hade 

medverkat i 7-9 produktioner, en deltagare hade lämnat tomt. Deltagarna besvarade även en 

fråga gällande vilken form av anställning en har som operasångare, av deltagarna svarade n=8 

att de hade fastanställning eller tillsvidare anställning och resterande n=4 svarade att de hade 

visstidsanställning.  

  

3.3 Statistiska metoder 

Operasångarna hade tillgång till den elektroniska enkäten under tidsperioden 3.8.2020- 

15.1.2021, med två påminnelser inräknade. Inklusionskriterierna för studien var 1) att vara 

utbildad operasångare och 2) att ha svenska eller engelska som modersmål eller behärska 

någondera språken på en god nivå. Efter att svarstiden avslutades analyserades data med hjälp 

av Office 365 Excel för bearbetning och vidare analys, och med hjälp av SPSS (IBM SPSS 

Statistics 26) genomfördes Spearman´s korrelationsanalys.  

4 Resultat  
 

Av deltagarna i denna studie fyllde n=4 i RHI-s på svenska och av dem gick n=1 över 

gränsvärdet för att kategoriseras som röstfrisk, med 66 totalpoäng. Resterande n=8 av 
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deltagarna fyllde i det engelska formuläret SVHI, och av dem gick n=3 över gränsvärdet 30, 

med totalpoängen 34, 35 och 44. De övriga deltagarna fick varierande totalpoäng (6, 6, 9, 16, 

17, 20, 25, 27).  

Av deltagarna passerade n=3 gränsvärdet för röstproblem utifrån Screen11. I 

Tabell 3 finns en översikt av Screen11-röstsymptom och deltagarnas upplevda röstbesvär på 

en vecko- och dagsbasis under det senaste året. Det var vanligare att deltagarna upplevde 

röstbesvär på veckobasis än på dagsbasis, de vanligaste förekommande röstsymptomen hos 

deltagarna på veckobasis var upplevelse av ansträngd röst (n=4), rösttrötthet (n=4), behov att 

harkla sig (n=3) och svårigheter med att få rösten att höras (n=2). På daglig basis var de 

vanligaste förekommande röstsymptomen upplevelse av spänd känsla kring struphuvudet 

(n=2) och känsla av klump i halsen (n=2).  

 

 Varje vecka  Dagligen 

Screen 11-röstsymptom 

Rösten blir ansträngd  

Rösten blir trött                                                                                                                           

Rösten blir hes                                                                

Rösten sjunker 

Rösten brister 

Svårt att få rösten att höras 

Behov att harkla sig  

*Behov att hosta  

Spänd känsla kring struphuvudet 

Känsla av klump i halsen 

området kring struphuvudet 

 

n=4  (33 %)  

n=4 (33 %) 

n=0 (0 %)  

n=1(8 %) 

n=0 (0 %)  

n=2 (17 %) 

n=3 (25 %) 

n=0 (0 %)  

n=0 (0 %) 

n=0 (0 %)  

n=0 (0 %) 

 

n=0 (0 %)  

n=1 (8 %) 

n=0 (0 %) 

n=0 (0 %) 

n=0 (0 %) 

n=0 (0 %) 

n=1 (8 %) 

n=0 (0 %) 

n=2 (17 %) 

n=2 (17 %) 

n=1 (8 %) 

*Besvarad av (n=4).  

 

Tabell 3.  

Förekomst av Screen11-röstsymptom på vecko- och dagsbasis hos deltagarna under det 

senaste året (N=12). 
 

I Figur 2 framkommer deltagarnas skattning över hur röstkrävande de ansåg att den senaste 

operaproduktionen var för dem (M=3, skattningsskala: 0-5). Deltagarnas skattning av ifall en 

ergonomisk kroppshållning vid sång kompromissades under operaproduktionen (M=3, 

skattningsskala: 0-5), framgår av Figur 3. I Figur 4 framkommer deltagarnas svar på ifall de 
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vilade rösten någon dag i veckan under föreställningsveckan, t.ex. genom att inte sjunga eller 

utföra någon annan röstkrävande aktivitet, majoriteten (n=10) av deltagarna vilade rösten 1–2 

dagar i veckan. Längden på deltagarnas medverkan i en produktion varierade mellan 

deltagarna, hälften (n=6) svarade ”1–2 månader”, n=3 svarade ”längre än 1 år”, resterande 

(n=3) svarade ”3–4 månader”, ”5–6 månader” eller ”7–8 månader”. Resultaten gällande antal 

föreställningar på en vecka visade att majoriteten (n=9) hade 1–3 föreställningar per vecka, 

medan resterande (n=3) hade 4–5 föreställningar per vecka.  

 

  

Figur 2-3. Diagram över hur röstkrävande deltagarna ansåg att den senaste 

operaproduktionen var, och i vilken grad deltagarna upplevde att en god kroppshållning vid 

sång kompromissades (N=12).  

 

 

Figur 4. Diagram över deltagarnas röstvila under en föreställningsvecka.  

 

Deltagarna klargjorde för hur omgivningen på arbetsplatsen var genom att skatta torr och 
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dammig inomhusluft, kylig inomhusluft, förekomst av mögel eller fuktskada, samt akustiken 

och ljudåtergivningen på arbetsplatsen. Deltagarnas skattning av torr eller dammig 

inomhusluft (M=3, skattningsskala: 0-5) framgår av Figur 5, och deltagarnas skattning av 

förekomst av kylig inomhusluft (M=3, skattningsskala: 0-5) framgår av Figur 6, samt 

deltagarnas skattning av förekomst av mögel eller fuktskada på arbetsplatsen (M=1, 

skattningsskala: 0-5) framgår av Figur 7. I Figur 8 presenteras resultaten över deltagarnas 

uppskattning av akustiken och ljudåtergivningen på arbetsplatsen, ifall deltagarna upplevde 

att de måste överrösta bakgrundsljud och höja rösten för att höras (M=3, skattningsskala: 0-

5). Deltagarna fick även besvara en fråga kring deras arbetsförhållanden och hur nöjda de var 

i sin helhet över arbetsförhållandet, rättigheter och förmåner som arbetstagare på den aktuella 

arbetsplatsen (M=3,5, skattningsskala: 0-5). Av deltagarna svarade endast n=2 att de var 

mycket nöjda, n=4 skattade sin nöjdhet till ”4”, n=2 till ”3”, n=1 till ”2”, n=2 till ”1” och n=1 

var inte alls nöjd. Av deltagarna hade alla tillgång till sjukvård arrangerat av arbetsgivaren. 

För majoriteten (n=11) av deltagarna hade arbetsgivaren tecknat en försäkring för 

arbetstagaren. En deltagare kunde inte säga hur situationen såg ut.  

 

 

Figur 5. Deltagarnas skattning av hur torr eller dammig inomhusluften är/var på arbetsplatsen 

(N=12).  
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Figur 6. Deltagarnas skattning av hur kylig inomhusluften är/var på arbetsplatsen (N=12).  

 

 

 

Figur 7. Deltagarnas skattning av förekomst av mögel eller fuktskada på arbetsplatsen 

(N=12).  
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Figur 8. Deltagarnas skattning av hur akustiken och ljudåtergivning är på arbetsplatsen, ifall 

de känner att de måste överrösta bakgrundsljud (N=12).  

 

I frågan om deltagarna någongång blivit diagnosticerade med luftvägsallergi, svarade alla 

(N=12) ”nej” på frågan, detsamma gällde för frågorna kring astmadiagnosticering och 

användning av medicin för astma eller allergi, N=12 svarade ”nej” på bägge frågorna. I Figur 

9-10 framkommer deltagarnas eventuella refluxdiagnosticeringar och ifall de upplevde 

halsbränna eller andra refluxsymptom, n=9 (75 %) hade inte blivit diagnosticerade med 

reflux, men resterande n=3 (25 %) hade. I frågan om deltagarna upplevde halsbränna eller 

andra refluxsymptom (behöver inte blivit diagnosticerade med det), svarade n=6 (50 %) 

”nej”, n=5 (42 %) ”ibland” och n=1 (8 %) upplevde besvären ”ofta”.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9-10 . Diagram över om deltagarna blivit diagnosticerade med reflux och ifall de 

upplever halsbränna eller andra refluxsymptom, (N=12).  

 

I samband med frågorna om reflux och halsbränna, klargjordes också för ifall deltagarna 

använde sig av medicin för reflux och halsbränna, n=8 (67 %) svarade ”nej” på frågan, och 

resterande n=4 (33 %) svarade ”ibland”. Utöver detta tillfrågades deltagarna också att 

klargöra ifall de upplevde att symptomen på reflux eller halsbränna förvärras under perioder 

med uppträdanden (Figur 11), av dem som upplevde att de hade halsbränna eller 

refluxsymptom (n=6) svarade n=3 (25 %) ”ja” på frågan och resterande n=3 (25 %) valde 

alternativet ”kan inte säga”. Deltagarna fick även avgöra ifall de upplevde att 
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repetitionsperioden eller föreställningsperioden överlag är mera röstkrävande. Av deltagarna 

upplevde alla (N=12) att repetitionsperioden är mer röstkrävande.  

 

 

Figur 11. Diagram över deltagarnas uppfattning om reflux- eller halsbrännasymptomen 

förvärras under perioder av uppträdande (N=12).  

 

Deltagarna tillfrågades också hur ofta de haft en förkylning under det senaste året. Av 

deltagarna besvarade n=11 på frågan, n=6 (55 %) hade haft förkylning ”2–4 gånger” och 

resterande n=5 (45 %) ”0–1 gånger”. I Figur 12-13 framkommer deltagarnas skattning av 

upplevd aktuell stress (M= 3, skattningsskala: 0-5) och en uppskattning över hur stressade de 

känt sig det senaste året (M=4, skattningsskala: 0-5). I Figur 14 framkommer deltagarnas 

skattning över hur utmattade de kände sig förtillfället vid ifyllandet av enkäten, (M=2,5, 

skattningsskala: 0-5). Ingen deltagare valde ”kan inte säga” eller ”5 mycket”.  
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Figur 12-13. Diagram över hur stressad deltagarna känner sig nu och har känt sig de senaste 

12 månaderna (N=12).  

 

 

 
Figur 14. Diagram över hur utmattade deltagarna känner sig just nu (N=12). 

 

 

I Figur 15 framkommer resultaten på frågan om deltagarna ansåg sig själva ha tillräcklig 

möjlighet till att vila rösten från röstanvändingen, av deltagarna svarade n=9 (75 %) ”ja” på 

frågan och resterande n=3 (25 %) svarade ”nej”. Deltagarna fick också uppge hur lång den 

senaste perioden för röstvila varit, antingen till följd av semester, arbetslöshet eller paus i 

spelsäsongen. De n=9 (75 %) som svarat ”ja” på frågan kring röstvila, svarade allt från 1 
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månad till 9 månader, för majoriteten hade den senaste röstvilan varit 2-3 eller 5 månader, för 

n=1 hade röstvilan varit 2 veckor. I Figur 16 framkommer resultaten över hur länge det 

uppskattningsvis tar för var och en att återhämta rösten efter röstanvändning, majoriteten n=7 

(58 %) uppskattade ”24h eller mera”, n=4 (34 %) uppskattade ”12h eller mer” och n=1 (8 %) 

uppskattade att det tar ”mindre än 12h”. 

 

 
Figur 15. Diagram över deltagarnas uppskattning av deras möjlighet till röstvila (N=12). 

 

 
Figur 16. Diagram över deltagarnas uppskattning gällande hur länge det tar för att rösten ska 

återhämta sig efter röstanvändning (N=12).  

 

Gällande upplevda röstsymptom eller röstproblem blev deltagarna tillfrågade ifall de vid nåt 

skede uppsökt läkare och/eller talterapeut på grund av röstsymptom eller röstproblem. Besök 

till läkare hade n=6 (50 %) varit och till talterapeut hade n=2 (18 %) varit (Figur 17-18). 

Deltagarna fick även möjlighet att specificera orsaken till besöket. Orsakerna till läkarbesöket 
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var t.ex. trött och hes röst, cysta på stämband, stämbandshematom, svåra refluxproblem eller 

inget bröstregister. Orsakerna till talterapeutbesöket var t.ex. heshet och förlust av tonhöjd. 

Av deltagarna angav n=4 (37 %) att de hade varit sjukskrivna ”allt som allt flera veckor” till 

följd av röstsymptom eller röstproblem, n=3 (27 %) valde alternativet ”nej, det har aldrig 

hänt”, n=2 (18 %) angav ”totalt 4-7 dagar”, n=1 (9 %) angav ”allt som allt längre än en 

månad” och resterande n=1 (9 %) valde alternativet ”totalt 1-3 dagar”. En valde att inte svara 

på frågan. På frågan om deltagarna har missat en föreställning på grund av röstsymptom eller 

röstproblem svarade n=6 (50 %) ”ja” på frågan och resterande hälften (n=6) svarade ”nej”. 

De som svarade ”ja” (n=6) på frågan fick också möjligheten att besvara ifall de fick lön eller 

ersättning för föreställningen trots att man inte kunde medverka, n=3 (50 %) svarade ”ja” och 

resterande 50 % svarade ”nej” på den frågan.    

 I Figur 19 framkommer resultaten på ifall deltagarna trots en obehagskänsla i 

halsen i form av t.ex. ont i halsen, en sträv känsla i halsen eller en känsla av en klump i 

halsen, ändå genomfört en föreställning. Av deltagarna besvarade n= 9 (75 %) ”ja” och 

resterande n=3 (25 %) ”nej” på frågan. De som svarade ”ja” på föregående fråga fick besvara 

en följdfråga gällande hur röstkrävande de upplevde att uppträdandet var. Deltagarna fick 

skatta röstkravet från ”0 inte alls” till ”5 mycket”, n=5 (56 %) skattade röstkravet till ”3”, n=2 

(22 %) till ”4” och resterande n=2 (22 %) till ”5 mycket”, (M=3, skattningsskala: 0-5). 

  

 

 

Figur 17-18. Deltagarna besvarade frågorna om de besökt läkare och/eller talterapeut på 

grund av upplevda röstsymptom eller röstproblem (N=12).  
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Figur 19. Diagram över ifall deltagarna någongång haft en obehagskänsla i halsen, t.ex. ont i 

halsen, en sträv känsla i halsen eller en känsla av en klump i halsen, men trots det genomfört 

en föreställning (N=12).  

 

 
 

Figur 20. En översikt kring hur röstkrävande deltagarna upplevde att uppträdandet var, då de 

deltog trots obehagskänsla i halsen (n=9).  

 

På frågorna gällande de kvinnliga deltagarnas eventuella upplevda röstförändringar före, 

under eller efter menstruationen, svarade n=5 (71%) att de hade upplevt röstförändringar 

under menstruationen, medan n=2 (29 %) svarade att de upplevt röstförändringar före 

menstruationen. Det fanns inte möjlighet att fylla i hurdana förändringar de upplevt i 

samband med menstruationen, men några beskrivningar har ändå kommit in i ett fält under 

frågan om menopaus. Beskrivningar kring röstförändringar under menstruationen var känsla 

av svullnad i stämbanden i början av menstruationen, vilket medfört till behovet av längre 
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menstruation blir tung. De som svarade att de märkt röstförändringar före menstruation 

beskrev förändringarna som heshet några dagar innan menstrutationen, torra slemhinnor, 

tröghet i rösten och stelhet i halsen. På frågan gällande upplevda röstförändringar som kan 

kopplas till klimakterium, kom inga svar.   

 
Figur 21. Diagram över upplevda röstförändringar före, under och efter menstruation (n=7).  

 

I frågan vilken tid deltagarna går och lägger sig svarade n=8 (67 %) ”23-tiden” och 

resterande n=4 (33 %) svarade ”24-tiden eller senare”. I samband med detta fick deltagarna 

också uppskatta hur många timmar per natt de sover, majoriteten n=10 (83 %) svarade ”6-8 

timmar per natt” och n=2 (17 %) svarade ”mer än 8 timmar”. I Figur 22 framkommer 

resultaten över i vilken grad deltagarna upplevde att deras sömnvanor påverkats negativt 

under produktionsperioder, t.ex. förekomst av mindre sömntimmar, svårigheter att somna 

eller upplevelse av försämrad sömnkvalitet än normalt. Deltagarna fick uppskatta deras 

uppleverser genom en lista från ”0 inte alls” till ”5 mycket”, (M=3, skattningsskala: 0-5). 

 

 
Figur 22. Diagram över i vilken grad deltagarna upplevde att deras sömnvanor påverkats 

negativt under en produktionsperiod (N=12).  
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Deltagarna besvarade också frågor kring sina matvanor, där första frågan handlade om att äta 

runt 0-2 timmar innan läggdags. Av deltagarna svarade n=6 (50 %) att de ”ibland” äter 0-2 

timmar innan läggdags, n=4 (33 %) svarade att de ”ofta” gör det, medan resterande n=2 (17 

%) svarade att de inte gör det. Deltagarnas skattning av ifall deras matvanor påverkats 

negativt under en produktionsperiod, t.ex. att en äter mer onyttigt eller mer oregelbundet, 

(M=3, skattningsskala: 0-5), framgår av Figur 23.  

 

 
 

Figur 23. Diagram över i vilken grad deltagarna upplevde att deras matvanor påverkats 

negativt under en produktionsperiod (N=12).  

 

Gällande alkoholvanor fick deltagarna besvara frågan hur ofta de dricker alkohol i allmänhet, 

n=5 (41 %) svarade ”varje vecka eller nästan varje vecka”, n=3 (25 %) svarade ”varje månad 

eller nästan varje månad”, n=2 (17 %) svarade ”varje dag eller nästan varje dag” och 

resterande n=2 (17 %) svarade ”jag dricker inte alkohol”. Deltagarna fick också uppskatta hur 

många portioner alkohol en dricker i allmänhet, n=6 (55 %) svarade ”0-2 portioner”, n=4 (36 

%) svarade ”3-5 portioner” och resten n=1 (9 %) svarade ”6-7 portioner”, en deltagare 

svarade inte på frågan. I Figur 24 framgår deltagarnas svar på hur deras alkoholkonsumtion 

ser ut under produktionsperioder, majoriteten n=7 (70 %) svarade att deras 

alkoholkonsumtion är mindre än normalt, medan n=3 (30 %) svarade att konsumtionen ser 

ungefär lika ut under produktionsperiod som normalt. Endast n=10 deltagare besvarade 

frågan.  
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Figur 24. Diagram över deltagarnas alkoholkonsumtion under produktionsperioder (N=10).  

 

I frågorna gällande användning av tobak och snus svarade n=10 (83 %) att de inte röker, n=1 

svarade ”sällan” och n=1 svarade ”ja, regelbundet”. I frågan kring använding av snus svarade 

n=9 (75 %) att de inte använder snus, n=2 (17 %) svarade att de använder snus regelbundet 

och resterande n=1 (8 %) svarade ”sällan”. Deltagarna besvarade också frågor kring deras 

fysiska träning och hur deras träningsvanor ser ut, n=10 (83 %) av deltagarna utför någon 

sorts fysisk träning regelbundet och n=2 (17 %) gör det ibland. I frågan hur ofta deltagarna 

utför någon sorts träning svarade n=5 (41 %) att de tränar 3-4 gånger i veckan, 

n=3 (25 %) svarade att de tränar varje dag, medan n=2 (17 %) tränar 1-2 gånger i veckan och 

resterande n=2 (17 %) tränar några gånger i månaden. Deltagarna hade också möjligheten att 

specificera vad de vanligtvis brukar träna, svaren var väldigt varierande och det framkom en 

mängd olika typer av träning; löpa, promenera, cykla, yoga, styrketräna, dans, simma eller 

rida.  
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Figur 25-26. Diagram över ifall deltagarna utför någon sorts fysisk träning och isåfall hur 

ofta (N=12).  
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Tabell 4.  

Korrelationstabell över deltagarnas upplevelser under senaste operaproduktion.  
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Med hjälp av Spearman´s korrelationsanalys undersöktes eventuella samband mellan 

deltagarnas uppleverser under en pågående eller den senaste operaproduktionen. Deltagarna 

besvarade frågor med hjälp av en skattningskala från ”0=inte alls” till ”5=mycket” enligt 

deras upplevelser. Det fanns också alternativet ”jag vet inte”. Genom att undersöka 

sambandet mellan deltagarnas uppskattning av mat-och sömnvanor, inomhusluften på 

arbetsplatsen, akustik och ljudåtergivning, stress och utmattning, samt röstkrävande 

uppträdande med klump i halsen, med deltagarnas upplevelse av hur röstkrävande de ansåg 

att den senaste operaproduktionen var, kunde man se ifall någon faktor hade en större 

påverkan över hur röstkrävande deltagarna upplevde den pågående eller senaste 

operaproduktionen de medverkat i. Enligt resultaten i Tabell 4, kan konstateras starka 

samband mellan aspekter av inomhusluften och röstkrävande operaproduktion, samt en 

korrelation mellan mat- och sömvanor med röstkrävande operaproduktion. Det fanns ett 

positivt samband mellan röstkrävande produktion och negativt påverkade sömnvanor under 

produktionsperioden (r=0,54, N=12, p=0,07), och mellan röstkrävande produktion och 

negativt påverkade matvanor under produktionsperioden (r=0,52, N=12, p=0,08). Det fanns 

också en korrelation mellan röstkrävande produktion och upplevd förekomst av mögel och 

fuktskada på arbetstplats (r=0,46, N=12, p=0,13).  

5 Diskussion 
 

Avhandlingens syfte var att kartlägga röstvanor och röstsymptom hos operasångare i Finland 

och Sverige. Operasångare hör till en yrkesgrupp som är i risken för utvecklandet av 

röstsymptom eller röstproblem (Garcia & López, 2017; Hertegård, 2008; Lindblad, 1992; 

Södersten & Lindhe, 2011). Genom en klarare bild av rösthälsan hos denna yrkesgrupp kan 

man motverka utvecklandet av eventuella röstsymptom eller röstproblem hos sångare 

överlag, men också andra yrkesgrupper som använder rösten som det primära arbetsverktyget 

(Prebil m.fl., 2020; Vilkman, 2000). Utifrån resultaten av RHI-s gick n=4 över gränsvärdet 

för att kategoriseras som röstfrisk och baserat på resultaten från Screen11 hade n=3 ett 

pågående röstproblem, de vanligaste förekommande röstsymptomen hos deltagarna var 

ansträngd röst och rösttrötthet. Det var också vanligare med upplevda röstbesvär på 

veckobasis än på daglig basis.  
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5.1 Röst- och levnadsvanor bland operasångare 
 

En kombination av hållbara individuella faktorer och omgivningsfaktorer kan minska risken 

för uppkomsten av problem med rösthälsan hos sångare eller andra yrkesgrupper där rösten 

fungerar som det primära arbetsverktyget (Hoffman-Ruddy m.fl., 2001; Vilkman, 1997). I 

undersökning av röstanvändarens rösthälsa är det därför viktigt att ta i beaktande samtliga 

faktorer för att få en helhetsbild över rösthälsan (Kooijman m.fl., 2006), därav utvecklandet 

av en bred enkät. Majoriteten (n=11) medverkade för tillfället i den produktion de fyllde i 

information om, och därför valdes att genomföra Spearman´s korrelationsanalys med 

faktorerna kopplat till den pågående operaproduktionen. Alla deltagare upplevde att 

repetitionsperioden var mer röstkrävande än föreställningsperioden, vilket kan bero på mer 

intensiva träningar under repetitionsperioder. Enligt V. Lyberg-Åhlander (personlig 

kommunikation, 19 maj 2021), kan detta också bero på att fokuset speciellt i början av 

repetitionsperioder ligger på upprepad träning för att lära sig musiken, vilket kan innebära 

mindre fokus på själva rösttekniken och kan därför anses som mer röstkrävande. Tidigare 

studier tyder på att operasångare inte enbart arbetar som operasångare, utan även som 

sånglärare (Cupido, 2016), vilket också förekom i denna studie. Flera fungerade som 

sånglärare eller var aktiva som artist och skådespelare. För att få en omfattande 

helhetsuppfattning om sångarnas levnadsvanor besvarade deltagarna frågor om deras mat- 

och sömnvanor, samt alkohol- och tobakskonsumtion. Det förekom variationer bland 

sångarnas sömn-, mat- och alkoholvanor. Sammanfattningsvis går deltagarna och lägger sig 

kring kl. 23 eller 24 eller senare och sover kring 6-8 timmar per natt eller mer än 8 timmar. 

Eftersom det bland annat kan finnas ett samband mellan sena middagar och reflux (Lenti 

m.fl., 2019), vilket också förekom bland deltagarna, var operasångarnas matvanor av intresse. 

Majoriteten (n=10) svarade att de ibland eller ofta äter 0-2 timmar innan läggdags. 

 Med tanke på att konsumtion av tobak och alkohol kan ha en negativ påverkan 

på röstens fysiska funktioner, var deltagarnas användning av tobak och alkohol av intresse 

(Hertegård, 2008; Ayoub, Larrouy-Maestri & Morsomme, 2019; Byeon, 2017; Byen, 2019). 

Av deltagarna använde majoriteten varken tobak eller snus, endast (n=1) använde tobak 

regelbundet och (n=2) snus regelbundet. Deltagarna upplevde i större utsträckning att deras 

mat- och sömnvanor påverkades negativt under produktionsperioder, medan 

alkoholkonsumtionen minskade under produktionsperioder, vilket också framgår i Tabell 4.  

Eftersom yrket sångare kräver en god allmänkondition och fysisk uthållighet (Hertegård, 

2008; Thomaidis, 2013), var också fysisk träning av intresse. Av deltagarna tränade 
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majoriteten (n=10) regelbundet, och det framkom en bred variation av hurdan träning 

deltagarna genomförde, bland annat löpning, cykling, yoga, stryrketräning, dans eller ridning.  

Studier tyder på ett signifikant samband mellan förekomsten av astma eller 

luftvägsallergier och uppkomsten av röstproblem (Ohlsson, m.fl., 2016; da Silva m.fl., 2016; 

Prebil m.fl., 2020; Ravall & Simberg, 2020; Simberg, m.fl., 2009). Också reflux kan ha en 

negativ påverkan på sångarens röskvalitet (Lechien m.fl., 2019; Lenti m.fl., 2019; Roy m.fl., 

2005; Swain & Pradhan, 2019). I resultaten av deltagarnas självuppskattade hälsa framkom 

att ingen hade blivit diagnosticerad av luftvägsallergi eller astma, medan reflux var något 

vanligare och n=5 av operasångarna upplevde ibland dessa besvär, men enbart n=1 upplevde 

reflux ofta. Av deltagarna hade n=3 blivit diagnosticerade med reflux. Resultaten stämmer 

överens med tidigare studier, att reflux är relativt vanligt förekommande hos operasångare 

(Klodiana & Agim, 2016; Lenti m.fl., 2019). Eventuellt kunde ett högre antal diagnoser skett 

ifall operasångarna skulle besökt läkare eller talterapeut till följd av dessa problem. 

Deltagarna hade varit relativt friska från förkylning under det senaste året, med förkylning 

endast 0-1 gång eller 2-4 gånger. Det kan också finnas ett samband mellan upplevda 

stressymptom och röstsymptom, t.ex. heshet, behov att harkla sig eller hosta vid tal (Besser 

m.fl., 2020; Holmqvist m.fl., 2013; Holmqvist, 2017). Deltagarna uppskattade den aktuella 

stressnivån väldigt varierande, men utifrån resultaten kan konstateras högre upplevd 

stressnivå under det senaste året bland deltagarna, till skillnad från stressnivån vid tillfället då 

deltagarna fyllde i frågeformuläret. I en studie av Cupido (2016) framkom att majoriteten av 

operasångarna som deltog i studien upplevde hög eller medelhög nivå av stress. Orsakerna 

kan vara många och variera från person till person, men en gemensam faktor skulle till 

exempel kunna vara de krav som ställs på sångares uthållighet och röstkvalitet. Ungefär 

hälften av deltagarna upplevde en relativt hög nivå av utmattning, vilket skulle kunna kopplas 

till den rådande coronapandemin och det faktum att majoriteten vid ifyllandet av 

frågeformuläret medverkade i en operaproduktion. Dock kunde en mindre upplevd stressnivå 

vid ifyllandet av frågeformuläret också relateras till det faktum att majoriteten hade arbete, 

vilket inte varit en självklarhet för personer i underhållningsbranschen under den rådande 

pandemin. Och andra sidan var repetitioner högst troligen på gång vid ifyllandet av 

frågeformuläret, tillika med en ovisshet ifall sångarna skulle få uppträda det de övat in, vilket 

också kunde leda till ökad stressnivå och utmattning.  

Eftersom röstvila har konstaterats medföra positiva effekter på återhämtning 

efter röstanvändning (Elliot m.fl., 1996; Gish m.fl., 2012; McHenry m.fl., 2015; Vilkman, 

2000), var operasångarnas möjligheter till röstvila och röståterhämtning av intresse för att 
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kunna tolka resultaten gällande förekomst av röstsymptom och lättare förstå operasångarnas 

röstvanor. Ifall majoriteten av deltagarna skulle haft möjlighet till röstvila kunde en lägre 

förekomst av röstsymptom vara förväntad. Majoriteten uppskattade att det tar 24h eller mer 

för att återhämta rösten efter röstanvändning. Under en föreställningsvecka rapporterade 

majoriteten (n=10) att de vilade rösten 1–2 dagar i veckan. Majoriteten upplevde att de hade 

tillräcklig möjlighet till röstvila efter röstanvändning och den senaste perioden för röstvila 

hade varit allt från 2 veckor till 9 månader, men för majoriteten hade den varat 2–3 eller 5 

månader. Den rådande situationen i världen med en pågående pandemi kan ha ökat sångarnas 

möjligheter till röstvila, eftersom underhållningsbranschen varit utsatt och det kan ha hindrat 

möjligheten till föreställningar. En ergonomisk kroppshållning vid sång förbättrar 

förutsättningen för en hållbar röstanvändning (Södersten & Lindhe, 2011), operasångarnas 

skattning ifall en ergonomisk kroppshållning kompromissas vid sång varierade mellan ”2”, 

”3” och ”5” på en skattningskalan med ”5” som det bästa.  

 

5.2 Prevalens av röstsymptom och röstproblem hos operasångare 
 

Professionella sångare som operasångare utsätter oftast sina röster för den maximala 

ansträngningsnivån i långa perioder, vilket ökar risken till röstöverbelastning och 

utvecklandet av röstsymptom (Guss m.fl., 2013; Hoffman-Ruddy m.fl., 2001; Kwok & 

Eslick, 2017; Timmermans m.fl., 2005). Studien baserar sig på ett litet sampel och det går 

därmed inte att dra några slutsatser vad gällande prevalensen av röstsymptom eller 

röstproblem bland operasångare, men av operasångarna i denna studie passerade (n=3) 

gränsvärdet 30 för att kategoriseras som röstfrisk utifrån RHI-s och SVHI, med totalpoäng på 

66, 34, 35 och 44. Subskalorna i RHI-s har inte granskats vidare eftersom SVHI inte har 

motsvarande subskalor, och majoriteten av operasångarna fyllde i den engelska versionen av 

frågeformuläret. I Screen11 har upplevelse av fyra eller flera röstsymptom dagligen eller 

varje vecka använts som gränsvärde för att kunna urskilja röstfriska personer från personer 

med röstproblem (Zenger, 2019). Av deltagarna i denna studie passerade n=3 det angivna 

gränsvärdet, det vill säga att de själva upplevde röstsymptom så ofta att det kan klassificeras 

som ett röstproblem. Bland deltagarna var det vanligare att de upplevde röstbesvär på 

veckobasis än på daglig basis. De vanligaste förekommande röstsymptomen hos deltagarna 

på veckobasis var upplevelse av ansträngd röst, rösttrötthet, behov att harkla sig och 

svårigheter med att få rösten att höras. På daglig basis var de vanligaste förekommande 

röstsymptomen upplevelse av spänd känsla kring struphuvudet och känsla av klump i halsen. 
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Upplevd rösttrötthet har också i tidigare studier varit ett av de vanligaste förekommande 

röstsymptomet bland med sångare (Ekström, 2020; Guss m.fl., 2013; Kwok & Eslick, 2017; 

Pestana m.fl., 1997; Phyland m.fl.,1999; Södersten & Lindhe, 2011). Däremot har sångare i 

tidigare studier i större utsträckning upplevt heshet istället för ansträngd röst, som trots allt 

var ett av det vanligaste förekommande röstsymptomet i denna studie (Klodiana & Agim, 

2020; Phyland m.fl., 1999). Eftersom yrkesgrupper med rösten som det primära 

arbetsverktyget, i detta fall sångare, i större utsträckning är känsligare för röstförändringar 

och kan därför lättare uppfatta också små röstförändringar som röstproblem, kan detta vara en 

bidragande faktor till resultatet av operasångarnas upplevda röstproblem (Guss m.fl., 2014; 

Phyland m.fl., 1999; Timmermans m.fl., 2002). Tillföljd av en miss i den engelska versionen 

av Screen11, där ett påstående inte kommit med (behov att hosta), kunde resultatet från de 

som fyllde i den engelska versionen eventuellt sett annorlunda ut.  

Tidigare studier tyder på att sångare trots upplevda röstproblem kan undvika att 

uppsöka vård, och istället fortsätta det röstkrävande arbetet som normalt (Guss m.fl., 2014; 

Phyland m.fl., 2013), vilket också visade sig bland med operasångarna i denna studie. Det var 

också vanligare att sångarna hade uppsökt läkare än talterapeut till följd av röstrelaterade 

hälsoproblem. Besöken grundade sig bland annat på upplevd rösttrötthet, heshet, 

stämbandscysta eller svåra refluxproblem. Hälften av deltagarna hade missat en föreställning 

på grund av röstsymptom eller röstproblem, och (n=4) av sångare hade varit sjuksrivna flera 

veckor till följd av röstsymptom eller röstproblem. 

 

5.3 Prevalens av röstförändringar i samband med menstruation 
 

I frågan kring upplevda röstförändringar i samband med menstruation hos de kvinnliga 

deltagarna hade alla upplevt röstförändringar antingen före menstruation eller under 

menstruation, majoriteten av de kvinnliga sångarna (n=5) hade upplevt röstförändringar 

under menstruation, medan (n=2) hade upplevt förändringar innan menstruation. Studier som 

undersökt premenstruellt röstsyndrom har kommit fram till att röstsyndromet karaktäriseras 

av trötthet, minskad styrka och förlust av vissa harmonier (Abitbol m.fl., 1999). 

De som svarade att de upplevt röstförändringar innan menstruation beskrev förändringarna 

som heshet några dagar innan menstrutationen, torra slemhinnor, tröghet i rösten och stelhet i 

halsen. Eftersom studiens sampel är liten går det inte att dra några slutsatser, men resultaten 

är trots allt riktgivande och stämmer överens med tidigare studier gällande röstförändringar i 

samband med menstruation (Abitbol, 1999; Chernobelsky, 1998; Gunjawate m.fl., 2017). En 
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möjlighet att specificera symptomen fanns inte, men trots det kom det in frittformulerade 

upplevelser av röstförändringar innan och under menstruation. Beskrivningar kring 

röstförändringar under menstruationen var känsla av svullnad i stämbanden i början av 

menstruationen, vilket leder till behov av längre röstuppvärmning. Även upplevelser som 

svårigheter att nå en ljusare röst och upplevelser av att rösten under menstruation blivit tung.  

 

5.4 Operasångares arbetsplats 
 

Majoriteten (n=8) av operasångarna hade en fastanställning eller tillsvidare anställning och 

resterande (n=4) hade en visstidsanställning på deras nuvarande eller senaste arbetsplats. Hur 

nöjda deltagarna var över deras arbetsförhållande varierade mycket, hälften (n=6) av 

operasångarna var ändå mycket nöjda och skattade upplevelserna högt, vilket är positivt. 

Endast n=1 var inte alls nöjd. Samtliga operasångare hade tillgång till sjukvård som 

arbetstagaren hade arrangerat och för majoriteten hade arbetstagaren tecknat en försäkring, en 

av deltagarna var dock ovetande om hur situationen såg ut. Tidigare studier tyder på att 

professionella sångare upplever att deras arbetsutrymmen och luften de arbetar i är torr och 

dammig och har också ansetts vara ogynnsam för hälsan (Hoffman-Ruddy m.fl., 2001; 

Richter, m.fl., 2000; Richter m.fl., 2002; Vertanen-Greis m.fl., 2020). Med tanke på den tid 

sångarna spenderar i dessa miljöer, kan det medföra hälsoproblem i övre luftvägar och för 

rösten (Hoffman-Ruddy m.fl., 2001; Richter, m.fl., 2000; Vertanen-Greis m.fl., 2020). Torr 

inomhusluft kan till exempel leda till att stämbanden blir styvare (Hertegård, 2008; Hoffman-

Ruddy m.fl., 2001). På basis av resultaten skattade deltagarna i större utsträckning 

inomhusluften till torr eller dammig istället för kylig, och överlag framkom en korrelation 

mellan aspekterna av inomhusluften och deltagarnas upplevelser över hur röstkrävande de 

anser/ansåg att den pågående eller senaste operaproduktionen var. Detta innebär att upplevda 

problem med inomhusluften på arbetsplatsen kan vara en bidragande faktor till deltagarnas 

upplevelse av att den senaste produktionen var mer röstkrävande, än om inomhusluften varit 

annorlunda. Deltagarnas uppskattning av ifall de måste överrösta bakgrundsljud eller höja 

rösten på arbetsplatsen var spridd, relativt många (n=5) upplevde ändå hög problematik, 

medan n=3 inte alls upplevde dessa problem.  
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5.5 Begränsningar i studien och förslag till fortsatt forskning 
 

Slutligen blev samplet litet trots flera påminnelser till operahusen och inkluderingen av 

operasångare från Finland och Sverige. Därmed kan resultaten endast ses som riktgivande, 

det skulle alltså krävas ett större sampel för att höja studiens reliabilitet och för att kunna 

generalisera resultaten till yrkesgruppen operasångare. Ett tillägg till studien kunde ha varit 

att också genomföra några intervjuer för att få in mera information av operasångarna. 

 Förslag till fortsatt forskning kunde vara utvecklandet av studier om 

röstförändringar i samband med menstruation och menopaus bland sångare, för att se hur de 

kvinnliga hormonerna påverkar sångarens förmåga att arbeta. Det är svårt att dra några 

slutsatser utifrån studiens resultat eftersom de flesta svar varit väldigt olika och varierande 

mellan deltagarna. Till fortsatt forskning skulle därför ett större sampel vara lönsamt och det 

skulle vara intressant med jämförelsestudie mellan olika grupper av sångare, t.ex. 

röstsymptom bland operasångare och musikalartister för att få en översikt på likheter och 

skillnader mellan sångare inom olika genrer.  

 

5.6 Slutsats  
 

Trots ett litet sampel kan man med utgångspunkt från denna studie tillsammans med tidigare 

forskning, konstatera att röstkraven för operasångare är höga, vilket bidrar till att de är i 

riskgruppen för utvecklandet av röstsymptom. Därmed kan sångares röst- och levnadsvanor 

vara betydande med tanke på rösthälsan. Röstsymptom bland operasångare är relativt vanligt 

förekommande, och i denna studie framkom rösttrötthet, ansträngd röst och behov av att 

harkla sig som de vanligaste röstsymptomen. Hälften av deltagarna hade vid något skede 

gjort läkarbesök tillföljd av upplevda röstsymptom. Det kan konstateras att det är relativt 

vanligt förekommande att sångare genomför en föreställning trots obehagskänsla i halsen, 

men att en stor del trots allt ansåg sig ha tillräcklig möjlighet till röstvila för att rösten ska 

kunna återhämta sig efter användning. Endast hälften av operasångarna var mycket nöjda 

med arbetsförhållandena. Utifrån resultaten kan konstateras att deltagarna upplevde samband 

mellan de olika aspekterna av inomhusluften och röstkrävande produktion. Hos de kvinnliga 

operasångarna kunde en förekomst av upplevda röstförändringar i samband med menstruation 

konstateras. En förekomst av varierande sömn-, mat- och alkoholvanor bland operasångarna, 

och upplevelser av negativt påverkade mat- och sömnvanor under operaproduktion. Det 

kunde även konstateras förekomst av reflux och stress bland operasångarna.  
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Det krävs dock ett större sampel operasångare och flera studier för att kunna 

fastställa den verkliga prevalensen av röstvanor och röstsymptom hos operasångare överlag. 

För att motverka uppkomsten av röstproblem och röstsymptom hos operasångare krävs 

kunskap om hur man kan minska riskerna. I enlighet med Björkner (2008) och Prebil m.fl., 

2020, kan talterapeuter ha en viktig roll i detta för att sprida kunskapen bland med sångare 

och andra yrkesgrupper med rösten som det primära arbetsverktyget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amanda Wiik 40 

 

 

 

Referenser 
 

Abitbol, J., Abitbol, P., & Abitbol, B. (1999). Sex hormones and the female voice. Journal of 

 voice, 13(3), 424–446. 

Altan, D., Özcan, K. M., Íkincioğullari, A., Köseğlu, S., Çetin, M. A., Ensari, S., & Dere, H 

 (2015). The effect of obstuctive sleep apnea syndrome and continuous positive 

 airway pressure treatment of voice performance. Sleep and Breathing, 19(3), 

 777-782.  

American Speech-Language-Hearing Association, (u.å.). Hämtad: 2021-03-30 

 https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/voice-disorders/  

Àvila, M. E. B. D., Oliveira, G., & Behlau, M. (2010). Classical singing handicap index 

 (CSHI) in erudite singers. Pró-Fono Revista de Atualização Científica, 22(3),

  221-226.  

Ayoub, M. R., Larrouy-Maestri, P., & Morsomme, D. (2019). The effect of smoking on the 

 fundamental frequency of the speaking voice. Journal of Voice, 33(5), 802-e11. 

Besser, A., Lotem, S., & Zeigler-Hill, V. (2020). Psychological Stress and Vocal Symptoms 

 among University Professors in Israel: Implications of the Shift to Online 

 Synchronous Teaching during the COVID-19 Pandemic. Journal of Voice 

Björkner, E. (2008). Musical theater and opera singing—why so different? A study of 

 subglottal pressure, voice source, and formant frequency characteristics. 

 Journal of Voice, 22 (5), 533-340.  

 

Boulet, M. J., & Oddens, B. J. (1996). Female voice changes around and after the 

 menopause—an initial investigation. Maturitas, 23(1), 15-21.  

 

Byeon, H. (2017). Occupational risks for voice disorders: evidence from a Korea national 

 cross-sectional survey. Logopedics Phoniatrics Vocology, 42(1), 39-43. 

 

Byeon, H. (2019). The risk factors related to voice disorder in teachers: A systematic review 

 and meta-analysis. International journal of environmental research and public 

 health, 16(19), 3675.  

 

Cabrera, D., Davis, P. J., & Connolly, A. (2011). Long-term horizontal vocal directivity of 

 opera singers: Effects of singing projection and acoustic environment. Journal 

 of Voice, 25(6), e291-e303.  

https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/voice-disorders/


Amanda Wiik 41 

Chernobelsky, S. (1998). Effect of the menstrual cycle on laryngeal muscle tension of singers 

 and nonsingers. Logopedics Phoniatrics Vocology, 23(3), 128–132. 

Coelho, J. D. S., Moreti, F., Pacheco, C., & Behlau, M. (2020). Self-perception of voice 

 symptoms and vocal health and hygiene knowledge in popular and classical 

 singers. In CoDAS (Vol. 32, No. 3). Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. 

 

Cohen, S. M., Jacobson, B. H., Garrett, C.G., Noordzij, J. P., Stewart, M. G., Attia, A., ... & 

 Cleveland, T. F. (2007). Creation and validation of the singing voice handicap 

 index. Annals of Otology, Rhinology & Laryngology, 116(6), 402–406.  

 

Cupido, C. (2016). Learning from experience: Exploring the wellbeing of professional opera 

 singers. Muziki, 13(2), 80-107. 

 

Da Silva, G. J., Almeida, A. A., de Lucena, B. T. L., & de Lima Silva, M. F. B. (2016). Vocal 

 symptoms and self-reported causes in teachers. Revista CEFAC, 18(1), 158–

 166).  

 

Ekström, E. (2020). Prevalens av röstproblem och röstsymptom hos musikalartister 

 (Magisteruppsats). Åbo: Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, Åbo 

 Akademi. Tillgänglig: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020041415341  
 

Elliot, N., Sundberg, J., & Gramming, P. (1995). What happens during vocal warm-

 up?. Journal of Voice, 9(1), 37-44. 

 

Ferreira, L. P., de Oliveria, M. D. R. D., Giannini, S. P. P., Ghirardi, A. C. D. A. M., e 

 Karmann, D. D. F., Silva, E. E., & Figueira, S. (2010). Influence of abusive 

 vocal habits, hydration, mastication, and sleep in the occurrence of vocal 

 symptoms in teachers. Journal of Voice, 24(1), 86-92.  

 

Gish, A., Kunduk, M., Sims, L., & McWhorter, A. J. (2012). Vocal warm-up practices and 

 perceptions in vocalists: a pilot survey. Journal of Voice, 26(1), e1-e10. 

 

Geneid, A., Rönkkö, M., Airaksinen, L., Voutilainen, R., Toskala, E., Alku, P., & Vilkman, 

 E. (2009). Pilot study on acute voice and throat symptoms related to exposure to 

 organic dust: preliminary findings from a provocation test. Logopedics 

 Phoniatrics Vocology, 34(2), 67-72. 

 

Guimarães, I., & Abberton, E. (2005). Health and voice quality in smokers: an exploratory 

 investigation. Logopedics Phoniatrics Vocology, 30(3-4), 185-191. 

 

Gunjawate, D. R, Aithal, V. U., Ravi, R., & Venkatesh, B. T. (2017). The effect of menstrual 

 cycle on singing voice: a systematic review. Journal of Voice, 31(2), 188-194.  

 

Guss, J., Sadoughi, B., Benson, B., & Sulica, L. (2014). Dysphonia in performers: toward a 

 clinical definition of laryngology of the performing voice. Journal of 

 Voice, 28(3), 349–355. 

 

Hagelberg, A. M., & Simberg, S. (2015). Prevalence of voice problems in priests and some 

 risk factors contributing to them. Journal of Voice, 29(3), 389-e11. 

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020041415341


Amanda Wiik 42 

 Hammarberg, B., Södersten, M., & Lindestad, P. Å. (2008). Röststörningar–

 allmän del. Hartelius, U.  Nettelbladt & B. Hammarberg (Red.), Logopedi, 245–

 263.  

 

Hertegård, S. (2008). Röstproblem hos professionella artister i Hartelius, B, Nettelbladt, U &  

Hammarberg, B. (Red). Logopedi, 347–350.  

 

Hoffman-Ruddy, B., Lehman, J., Crandell, C., Ingram, D., & Sapienza, C. (2001). 

 Laryngostroboscopic, acoustic, and environmental characteristics of high-risk 

 vocal performers. Journal of Voice, 15(4), 543-552.  

 

Holmqvist, S., Santtila, P., Lindström, E., Sala, E., & Simberg, S (2013). The association 

 between possible stress markers and vocal symtpoms. Journal of Voice, 27(6), 

 787-e1.  

 

Holmqvist Jämsén, S. (2017). The role of stress in vocal symptoms: A biologically informed 

 perspective.  

 

Hunter, E. J., Tanner, K., & Smith, M. E. (2011). Gender differences affecting vocal health of 

 women in vocally demanding careers. Logopedics Phoniatrics Vocology, 36(3),  

 128-136. 

 

Jacobson, B. H., Johnson, A., Grywalski, C., Silbergleit, A., Jacobson, G., Benninger, M. S., 

 & Newman, C. W. (1997). The voice handicap index (VHI) development and 

 validation. American Journal of Speech-Language Pathology, 6(3), 66-70. 

 

Kim, S., Kwon, N., O’Connell, H., Fisk, N., Ferguson, S., & Bartlett, M. (2020, July). ”How 

 are you?” Estimation of anxiety, sleep quality, and mood using computational 

 voice analysis. In 2020 42nd Annual International Conference of the IEEE 

 Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC), 5369-5373. IEEE.  

 

Klodiana, Z., & Agim, S. (2020). Prevalence and Incidence of Voice Disorders in Opera 

 Singers. Tirana. Int. J. Sci. Res., 5, 1325-1327.  

 

Kooijman, P. G., De Jong, F. I. C. R. S., Thomas, G., Huinck, W., Donders, R., Graamans, 

 K., & Schutte, H. K. (2006). Risk factors for voice problems in teachers. Folia 

 Phoniatrica et Logopaedica, 58(3), 159-174. 

 

Kwok, M., & Eslick, G. D. (2017). The Impact of vocal and laryngeal pathologies among 

 professional  singers: a meta-analysis. Journal of Voice, 33(1), 58-65.  

 

Lamarche, A., Westerlund, J., Verduyckt, I., & Ternström, S. (2010). The swedish version of 

 the Voice Handicap Index adapted for singers. Logopedics Phoniatrics 

 Vocology, 35(3), 129–137. 

 

Lebl, M. D. A., Martins, J. R. M., Nader, H. B., Simões, M. D. J., & De Biase, N. (2007). 

 Concentration and distribution of hyaluronic acid in human vocal folds. The 

 Laryngoscope, 117(4), 595-599. 
 



Amanda Wiik 43 

Lechien, J. R., Schindler, A., Robotti, C., Lejeune, L., & Finck, C. (2019). 

 Laryngopharyngeal reflux disease in singers: pathophysiology, clinical findings 

 and perspectives of a new patient-reported outcome instrument. European 

 annals of otorhinolaryngology, head and neck diseases, 136(3), S39-S43. 

 

Lenti, M. V., Cammarota, G., Vidali, F., Masala, G., Bendinelli, B., Gasbarrini, G., ... & Di 

 Sabatino, A. (2019). Reflux symptoms in professional opera soloists. Digestive 

 and Liver Disease, 51(6), 798-803. 

 

Lindblad, P. (1992). Rösten. Lund: Studentlitteratur 

Luizard, P., Steffens, J., & Weinzierl, S. (2019, September). Adaptation of singers to physical 

 and virtual room acoustics. In International Symposium on Room Acoustics. 

 
Lyberg-Åhlander, V., Rydell, R., Fredlund, P., Magnusson, C., & Wilén, S. (2019). 

 Prevalence of voice disorders in the general population, based on the Stockholm 

 Public Health Cohort. Journal of Voice, 33(6), 900-905. 

 

Melnikov, A., Maeder, M., Gatt, M., Scheffler, M., & Marburg, S. (2017). Development of a 

 novel sound pressure level requirement for characterizing noise disturbances 

 from theater and opera stages. In Proceedings of Meetings on Acoustics 

 173EAA (Vol. 30, No. 1, p. 030013). Acoustical Society of America. 
 

Ohlsson, A. C. (2008). Förebyggande rösthälsovård. I Hammarberg, B. Hartelius, L., 

 Nettelbladt, U. (Red.), Logopedi, 276–278.  

 

Ohlsson, A. C., Andersson, E. M., Södersten, M., Simberg, S., & Barregård, L. (2012). 

 Prevalence of voice symptoms and risk factors in teacher students. Journal of 

 Voice, 26(5), 629-634. 

 

Ohlsson, A. C., Drevsäter, A., Brynnel, M., & Johansson, I. (2016). Allergic rhinitis and 

 voice change. Logopedics Phoniatrics Vocology, 41(4), 143-148.  

 

Pestana, P. M., Vaz-Freitas, S., & Manso, M. C. (2017). Prevalence of voice disorders in 

 singers: systematic review and meta-analysis. Journal of Voice, 31 (6), 722-727.   

 

Phyland, D. J., Oates, J., & Greenwood, K. M. (1999). Self-reported voice problems among 

 three groups of professional singers. Journal of Voice, 13(4), 602-611.  

 

Prebil, N., Boltežar, I. H., & Bahar, M. Š. (2020). Risk Factors for Voice Problems in 

 Professional  Actors and Singers. Slovenian Journal of Public Health, 59(2), 

 92-98. 

 

Richter, B., Löhle, E., Maier, W., Kliemann, B., & Verdolini, K. (2000). Working conditions 

 on stage: climatic considerations. Logopedics Phoniatrics Vocology, 25(2), 80-

 86.  

 

Rocha, B. R., & Behlau, M. (2018). The influence of sleep disorders on voice quality. 

 Journal of Voice, 32(3), 771-e1. 

 



Amanda Wiik 44 

Roy, N., Merrill, R. M., Thibeault, S., Parsa, R. A., Gray, S. D., & Smith, E. M. (2004). 

 Prevalence of voice disorders in teachers and the general population. Journal of 

 Speech, Language, and Hearing Research. 

 

Roy, N., Merrill, R. M., Gray, S. D., & Smith, E. M. (2005). Voice disorders in the general 

 population: prevalence, risk factors, and occupational impact. The 

 Laryngoscope, 115(11), 1988-1995. 

 

Roy, N., Merrill, R. M., Pierce, J., & Sundar, K. M. (2019). Voice disorders in obstructive 

 sleep apnea: Prevalence, risk factors, and the role of CPAP. Annals of Otology, 

 Rhinology & Laryngology, 128(3), 249-262.  

 

Sandgren, M. (2005). Becoming and being an opera singer: Health, personality and 

 skills (Doctoral dissertation, Psykologiska institutionen).  

 

Santos, S. S., Montagner, T., Bastilha, G. R., Frigo, L. F., & Cielo, C. A. (2019). Singing 

 style, vocal habits, and general health of professional singers. International 

 archives of otorhinolaryngology, 2019, 23.4: 445-450.  

 

Sala, E., Laine, A., Simberg, S., Pentti, J., & Suonpää, J. (2001). The prevalence of voice 

 disorders among day care center teachers compared with nurses: a questionnaire 

 and clinicalstudy. Journal of Voice, 15(3), 413-423.  

 

Sapir, S., Mathers‐Schmidt, B., & Larson, G. W. (1996). Singers' and non‐singers' vocal 

 health, vocal behaviours, and attitudes towards voice and singing: indirect 

 findings from a questionnaire. International Journal of Language & 

 Communication Disorders, 31(2), 193-209. 

 

Simberg, S., Sala, E., Laine, A., & Rönnemaa, A. M. (2001). A fast and easy screening 

 method for voice disorders among teacher students. Logopedics Phoniatrics 

 Vocology, 26(1), 10-16. 

 

Simberg, S., Sala, E., Vehmas, K., & Laine, A. (2005). Changes in the prevalence of vocal 

 symptoms among teachers during a twelve-year period. Journal of Voice, 19(1), 

 95–102.  

 

Simberg, S., Sala, E., Tuomainen, J., & Rönnemaa, A. M. (2009). Vocal symptoms and 

 allergy–a pilot study. Journal of Voice, 23(1), 136–139.  

 

Sundberg, J., Gramming, P., & Lovetri, J (1993). Comparisons of pharynx, source, formant, 

 and pressure characteristics in operatic and musical theatre singing. Journal of 

 Voice, 7(4), 301–310.   

 

Sundberg, J. (2007). Röstlära: Fakta om rösten i tal och sång (3. utvidgade uppl., 2. tryckn.).  

[Stockholm]: Konsultfirman Johan Sundberg. 

 

Swain, S. K., & Pradhan, S. (2019). Impact of laryngopharyngeal reflux on professional 

 singers. Apollo Medicine, 16(4), 220. 
 

Södersten, M., & Lindhe, C. (2011). Kunskapsöversikt: yrkesrelaterade röststörningar och  



Amanda Wiik 45 

                        röstergonomi. Arbetsmiljöverket.  

 

Thomaidis, K. (2013). The vocal body. Body and Performance, 85-98. 

 

Timmermans, B., Vanderwegen, J., & De Bodt, M. S (2005). Outcome of vocal hygiene in  

singers. Current opinion in otolaryngology & head and neck surgery, 13(3), 138-142.  

 

Van Overmeiren, T., Meerschman, I., D’haeseleer, E., & Van Lierde, K. M. (2019). The 

 vocal symptoms and habits of professional voice users.  

 

Varughese, S., Teschke, K., Brauer, M., Chow, Y., van Netten, C., & Kennedy, S. M. (2005). 

 Effects of theatrical smokes and fogs on respiratory health in the entertainment 

 industry. American journal of industrial medicine, 47(5), 411-418. 
 

Verdolini, K., & Ramig, L. O. (2001). Occupational risks for voice problems. Logopedics 

 Phoniatrics Vocology, 26(1), 37-46. 

 

Vertanen-Greis, H., Loyttyniemi, E., Uitti, J., & Putus, T. (2020). Work ability of teachers 

 associated with voice disorders, stress, and the indoor environment: A 

 questionnaire study in Finland. Journal of Voice. 

Vilkman, E. (2000). Voice problems at work: a challenge for occupational safety and health 

 arrangement. Folia phoniatrica et logopaedica, 52(1-3), 120-125. 

Vilkman, E. (2004). Occupational safety and health aspects of voice and speech 

 professions. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 56(4), 220-253. 

 
Ward, P. D., Thibeault, S. L., & Gray, S. D. (2002). Hyaluronic acid: its role in 

 voice. Journal of Voice, 16(3), 303-309. 

 
Williams, N. R. (2003). Occupational groups at risk of voice disorders: a review of the  

literature. Occupational medicine, 53(7), 456-460. 

 
Woods, K., Bishop, P., & Jones, E. (2007). Warm-up and stretching in the prevention of 

 muscular injury. Sports medicine, 37(12), 1089-1099. 
 

World Health Organization (u.å.). Hämtad 2021-03-30 från   

https://www.who.int/about/who-we-are/constitution  

Zenger, A. (2019). Validation of a fast and easy screening method for voice disorders 

 (Magisteruppsats). Åbo: Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, Åbo 

 Akademi. Tillgänglig:  http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201901112052  

 

 

 

 

 

https://www.who.int/about/who-we-are/constitution
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201901112052


Amanda Wiik  

 

Bilaga A 

 

 

 

 

 

 

 



Amanda Wiik  

 

Bilaga B   

 

 

  
Alternativ: sopran/ mezzosopran/ alt/ tenor/ baryton/ bas/ annat 
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Alternativ: Före 21/ 21-tiden/ 22-tiden/ 23-tiden/ 24-tiden eller senare/ Oregelbundet eller kan inte säga 

Alternativ: Mindre än 6 timmar per natt/ 6-8 timmar per natt/ Mer än 8 timmar per natt/ Oregelbundet eller 

kan inte säga  
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6. Alternativ: varje dag eller nästan varje dag/ varje vecka eller nästan varje vecka/ varje månad eller nästan 

varje månad/ några få gånger om året/ jag dricker inte alkohol 

11. Alternativ: varje dag/ 1-2 ggr i veckan/ 3-4 ggr i veckan/ några gånger i månaden/ några gånger i året/ jag 

tränar inte 
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1. Alternativ: 1-3 produktioner/ 4-6 produktioner/ 7-9 produktioner/ 10 produktioner 

2. Alternativ: har en föreställningsperiod pågående/ har en repetitionsperiod pågående/ 1-6 månader sedan/ 6-12 

månader sedan/ mer än 1 år sedan 

3. Alternativ: 1-2 produktioner/ 3-4 produktioner/ 5-6 produktioner/ 7 produktioner/ jag har inte medverkat i en 

produktion under de senaste 5 åren 
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6. Alternativ: 1-2 månader/ 3-4 månader/ 5-6 månader/ 7-8 månader/ 9-10 månader/ längre än 1 år  

7. Alternativ: 1-3 föreställningar/ 4-5 föreställningar/ 6-8 föreställningar/ 9 eller flera 
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PRESSMEDDELANDE  

 

Röst- och levnadsvanor betydande för rösthälsan hos operasångare 

 

Avhandling pro gradu i logopedi 

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, Åbo Akademi 

 

Röstkraven för operasångare är höga, vilket ökar risken för utvecklandet av röstsymptom 

Resultaten från en pro gradu-avhandling i logopedi vid Åbo akademi tyder på att förekomst 

av röstsymptom är relativt vanligt bland operasångare. Amanda Wiik har undersökt 

operasångares röst- och levnadsvanor, samt förekomst av röstsymptom och röstproblem 

bland operasångarna i studien. Det är relativt vanligt att operasångare genomför en 

föreställning trots obehagskänsla i halsen, men upplever trots allt en tillräcklig möjlighet till 

röstvila för att kunna återhämta rösten. En förekomst av upplevelse av negativt påverkade 

mat- och sömnvanor under operaproduktion, samt ett samband mellan olika aspekter av 

inomhusluft och upplevd röstkrävande operaproduktion.  

 

I resultaten framkom att de vanligaste röstsymptomen bland operasångarna i studien är 

ansträngd röst, rösttrötthet och behov av att harkla sig. De kvinnliga operasångarna har alla 

upplevt röstförändringar i samband med menstruation, t.ex. i form av heshet, torra slemhinnor 

och stämbandssvullnad. En förekomst av varierande mat- och sömnvanor bland 

operasångarna, och en förekomst av reflux och stress.  

 

I studien deltog 12 operasångare, hälften från Finland och hälften från Sverige. Deltagarna 

besvarade ett elektroniskt frågeformulär som fanns tillgängligt både på svenska och engelska. 

Utöver frågeformulärets frågor, fyllde deltagarna också i de validerade mätinstrumenten Röst 

Handikapp Index anpassat för sångare (RHI-s), det motsvarande engelska formuläret, 

Singing Voice Handicap Index (SVHI), och Screen11.  
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