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Titel: ”Jag skulle aldrig gå till en sångpedagog som inte hade haft egna röstproblem!” – En 
kvalitativ intervjustudie om sångpedagogers upplevelser av röstproblem.  
 
Title in English: ”I wouldn’t ever go to a vocal coach who has never had a vocal disorder!” A 
qualitative interview study concerning vocal coaches’ experience of vocal disorders.  
 
Syftet med studien är att undersöka hur röstproblem kan påverka sångpedagoger i deras arbete. 
För att uppnå detta syfte intervjuades fyra verksamma sångpedagoger om deras upplevelser 
kring röstproblem. Frågorna i intervjun baserades på tre frågeställningar:  
(1) Hur röstproblem kan påverka sångpedagoger fysiskt och psykiskt, (2) hur arbetsmiljön kan 
påverka sångpedagoger och vice versa, (3) vilka strategier sångpedagoger utvecklar för att 
optimera både sin egen och sina elevers rösthälsa. I resultatet framgick att det vanligaste sätt 
som röstproblem artar sig på fysiskt är heshet samt ett begränsat tonomfång. Röstproblem 
påverkade informanterna psykiskt i form av nedstämdhet och att de kände sig begränsade. De 
beskrev en paranoia där de var tvungna att hela tiden testa sin röst för att lyssna på hur den lät 
jämfört med gårdagen. Sångpedagoger kan påverka röstbelastningen i arbetet och sin 
arbetsmiljö genom att exempelvis utesluta vissa undervisningsformer, instruera icke-verbalt 
samt använda sig av tekniska hjälpmedel som mikrofon och högtalare. För att sångpedagoger 
ska optimera sina elevers och sin egen rösthälsa gäller samma råd – att inse och acceptera sina 
egna röstbegränsningar och arbeta därefter. I diskussionen behandlas ämnen kring musiklärares 
och sångpedagogers arbetsmiljö, om den bör förändras samt om en sångpedagog med erfarenhet 
av röstproblem är bättre än en sångpedagog som inte haft det.  
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FÖRORD 
 
Jag vill rikta ett tack till de personer som på ett eller annat sätt varit delaktiga i processen av att 
färdigställa studien: 
 
Tack till Vivi, Mathilda, Stina och Doris, informanterna i studien som öppnade upp sig för mig 
och delade med sig av både smärtsamma minnen och sin kunskap om rösten. Jag är övertygad 
om att era råd kommer att göra mig till en bättre sångpedagog med en stark och frisk röst! 
 
Maria, tack för ditt ändlösa stöd och dina uppmuntrande kommentarer som fått mig att orka lite 
till och tro på mig själv! Tack till Martin för allt du korrekturläst (och lugnat ner mig i stunder 
av hopplöshet!) – din ärlighet och konstruktiva kritik har höjt nivån på studien och för det är 
jag otroligt tacksam. 
 
Slutligen vill jag även rikta ett tack till dig som läser studien. Min förhoppning är att den ska 
kunna ge röstintresserade mer kunskap om rösten, olika röststörningar och även ge råd i hur 
man kan arbeta proaktivt för att undvika röstproblem samt optimera sin och sina elevers röster.  
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INLEDNING 
 
Under våren 2017 lät varken min tal- eller sångröst som den brukade. Jag hade inte längre 
kontroll över min röst, tonen som kom ut var inte längre tät utan fylld av luft. På grund av en 
överansträngning var mina stämband så svullna att de inte kunde sluta tätt. Det gick så långt att 
jag, på läkares ordination, fick genomgå en total röstvila i två veckor. Jag kommunicerade via 
mobilen samt med papper och penna. Förutom att detta ledde till ett mycket begränsat sätt att 
leva på satte det igång tankar om de ansträngningar som musiklärare och kanske främst 
sångpedagoger stöter på i arbetslivet. Efter två veckors tystnad blev jag undersökt av en 
röstläkare (foniatriker) som konstaterade att mina stämband nu var läkta och att jag kunde 
sjunga som vanligt igen. Även om det snart har gått två år sedan mitt röstproblem finns det en 
inneboende rädsla hos mig att hamna där igen. 
 
I snart åtta år har jag tagit sånglektioner kontinuerligt. Jag har mött många sångpedagoger och 
alla kvinnor som undervisat mig har haft något gemensamt: De har någon gång i livet haft 
röstproblem. Vissa av dem har till och med fått genomgå kirurgiska ingrepp. Rösten är bland 
de viktigaste redskap lärare har i sin undervisning och enligt Britta Hammarberg, Maria 
Södersten & Per-Åke Lindestad (2007) är lärare en överrepresenterad grupp bland de som 
uppsöker talpedagoger och röstläkare. Musikläraryrket, och kanske främst yrket sångpedagog, 
kommer med en tung röstbelastning och jag intresserar mig för hur aktiva sångpedagoger 
arbetar för att bibehålla en frisk röst.  
 
Är det möjligt att som sångpedagog höra vad eleven har för röstproblem och hur man bör arbeta 
bort det? Som blivande sångpedagog har jag vid ett par tillfällen mött elever med röstproblem 
och i dessa situationer har en oro och nervositet uppenbarat sig: tänk om jag överanstränger 
elevens röst och bidrar till att den får permanenta skador! Finns det några fördelar med att ha 
gått igenom röstproblem? Jag gav studien titeln ”Jag skulle aldrig gå till en sångpedagog som 
inte hade haft egna röstproblem” efter vad en av informanterna berättade att en foniatriker hade 
sagt. Är det verkligen så att en sångpedagog som haft röstproblem är bättre än någon som inte 
haft det? Med den här studien ämnar jag undersöka hur röstproblem kan påverka sångpedagoger 
i deras arbete. 
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING  
 
I det här kapitlet ämnar jag beskriva röstorganets olika delar och hur olika röststörningar, både 
organiska och funktionella, uppkommer och påverkar rösten. Begrepp som fonasteni, 
stämbandsknutor redogörs för liksom de olika faktorer som kan påverka en sångpedagog i 
arbetet. Denna studie fokuserar snarare på rösten som inte fungerar än en frisk röst och därför 
beskriver jag endast kortfattat vad som, rent anatomiskt, sker i kroppen vid tal och sång.  
 

Röstens funktion  
Ett komplext samarbete mellan andning, fonation och artikulation ligger till grund för all sång 
och tal (Arbetsmiljöverket, 2011). Luftflödet från lungorna sätter stämbanden i vibration och 
ljudet från dessa luftpulser passerar vidare genom det så kallade ansatsröret. Ansatsröret består 
av den mjuka gommen, tungan, käken och läpparna. Då vi människor skiljer oss från varann 
utseendemässigt får ansatsrörets individuella form en akustisk inverkan på ljudet, det är därför 
vi låter olika. Beroende på hur vi formar läpparna, tungan, varierar käköppningen och mjuka 
gommen, ändras formen och längden på ansatsröret vilket gör att vi kan styra över vår klang 
och ljudvolym.  
  
Struphuvudet består i sin tur av brosk, leder, muskler, bindväv och slemhinna och det är i 
struphuvudet som stämbanden sitter. För att dessa ska fungera optimalt krävs det att slemhinnan 
är fuktig. Ju högre lufttryck underifrån desto större stämbandssvängningar och starkare volym. 
Stämbanden skiljer sig hos män och kvinnor. Män har både grövre och längre stämband och då 
män tenderar att ha ett längre ansatsrör uppfattas rösten som mörkare. Enligt Hammarberg m.fl., 
(2007) är ämnet hyaluronan, som anses ha en stötdämpande effekt, något som kvinnors 
stämband har mindre utav. En bakre stämbandsglipa är mer vanligt förekommande hos kvinnor 
på grund av ett något mer runt format ringbrosk än det hos män. Män och kvinnors stämband 
skiljer sig även åt vid ansträngning; en mans stämband vibrerar ca 100 gånger per sekund och 
en kvinnas dubbelt så många gånger då stämbanden är kortare och tunnare (Arbetsmiljöverket, 
2011).  
 
Även om stämbanden är gjorda för att tåla belastning i form av vibrationer kan de bli 
överansträngda. Detta får till följd att musklerna, både i stämbanden och i struphuvudet, tröttas 
ut. Eeva Sala, Marketta Sihvo och Anneli Laine (2005) menar att muskulaturen runt 
stämbanden svullnar upp vilket kan leda till att stämbanden inte kan sluta tätt och att rösten 
låter luftig och hes. Med en hög fonationsfrekvens menas att stämbanden vibrerar under en lång 
tid utan paus. Exempel på yrken med hög röstbelastning är exempelvis präster, telefonister, 
säljare och lärare. Statistik visar på att en kvinnlig lärares stämband kan vibrera upp till två 
miljoner gånger på en arbetsdag (Arbetsmiljöverket, 2011). Hos en manlig lärare är antalet 
hälften. Denna studie fokuserar visserligen på röstproblem hos sångpedagoger snarare än hos 
lärare, men statistiken kan ändå anses ha relevans då sångpedagogerna i denna studie är kvinnor 
som arbetar, eller har arbetat, i helklass.  

Röststörningar  
Kategorierna som röststörningar delas in i är organiska samt funktionella. Det finns även 
neurologiska röststörningar men dessa kommer inte presenteras då de inte är av intresse för 
studien. Vid en funktionell röststörning är det hur patienten använder rösten som är orsaken till 
röstproblemet snarare än en strukturell förändring i själva röstorganet, en organisk röststörning 
(Hammarberg m.fl., 2007).  
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Två exempel på organiska, om än mycket ovanliga, röststörningar är stämbandscysta och 
stämbandsfåra. En cysta är en vätskefylld bildning som uppkommer i slemhinnan vid 
stämbanden, den är medicinskt ofarlig men orsakar heshet. En stämbandsfåra har ingen känd 
orsak men är en förtunning av slemhinnans ytligaste lager och orsakar även den en heshet som 
gör det oerhört svårt, om inte omöjligt, att sjunga. Enligt docenten och överläkaren i foniatri 
Katarina Olofsson (2016, 1 januari) är både stämbandscysta och stämbandsfåra något som en 
person kan födas med anlag för och som inte sällan förekommer samtidigt. Cystor kan vara 
ensidiga, alltså sitta på ena stämbandet eller på flera ställen och behandlingen för både cysta 
och fåra brukar vara operation. 
 
Fonasteni definierar Arbetsmiljöverket (2011) som att ”rösten inte klarar av de krav den utsätts 
för” (ibid., sid. 11). Orsaken till fonasteni är att de yttre och inre musklerna i struphuvudet blivit 
överansträngda (Hammarberg m.fl., 2007). Rösten upplevs som ansträngd, svag och att det 
finns ett behov av att harkla sig då det känns som att något sitter i halsen. Vid närmre 
undersökning av stämbanden ser de ut som vanligt och då det inte finns några strukturella 
förändringar sätts diagnosen utifrån de symptom som patienten beskriver att den upplever. 
Symptomen försvinner ofta efter vila. Om en funktionell röststörning ger upphov till 
stämbandsförändringar kallar man dessa typer av röstproblem för funktionellt organiska. Ett 
exempel på en funktionellt organisk röststörning är stämbandsknutor.  
 
Stämbandsknutor kan uppstå då stämbanden utsätts för en för stor belastning (Sala m.fl., 2005). 
De är vanligast förekommande hos personer med röstkrävande yrken där det finns alltför lite 
tid för återhämtning. Det påstås att det finns en personlighetstyp som lättare tenderar att få 
knutor på stämbanden, en som är högljudd och talar med en intensiv röst (Hammarberg m.fl., 
2007). Knutorna, också kallade knottror, förekommer oftast på båda stämbanden, i det område 
där svängningen är som störst. Heshet är det vanligaste symtomet vid stämbandsknutor 
(Hammarberg m.fl., 2007). Rösten kan ofta ljuda ”som vanligt” i mörkare läge, men ju ljusare 
ton desto mer ansträngning krävs för att tonen ska bli tät och inte låta luftig och hes. Dock kan 
personer med en god röstteknik ha så pass god kontroll över sin röst att även större 
stämbandsknutor inte märks utan en läkarundersökning. För att få bort knutorna behövs 
återhämtning i form av minskad belastning eller röstvila (Sala m.fl., 2005). Det är vanligt med 
behandling av logoped för att förbättra patientens teknik, men i riktigt svåra fall kan det även 
bli aktuellt med en operation.  
 

Faktorer som påverkar röststörningar 
Många är faktorerna som styr varför en röst blir överansträngd. Hur intensiv rösten är påverkar 
hur ofta stämbanden slår mot varandra. Längden på fonationstiden samt frekvensen som 
personen i fråga talar eller sjunger i är också något som påverkar belastningen på stämbanden. 
För individen är faktorer som påverkar rösten kön, den allmänna hälsan och eventuella 
mediciner såväl som ärftlighet, psykosocial situation och personlighet (Arbetsmiljöverket, 
2011).  
 
Flera av faktorerna som påverkar rösten går att härleda till arbetsmiljön. Stora röstkrav, 
bakgrundsbuller, rumsakustik, luftkvalitet, arbetsställning, stress samt röstvila och användandet 
av hjälpmedel såsom mikrofon och högtalare är några av de faktorer som Arbetsmiljöverket 
(2011) menar påverkar rösten. För musiklärare är bakgrundsbuller från elever som väsnas och 
att undervisa i lokaler som sällan är byggda och anpassade för musikundervisning något som 
kan påverka rösten.  
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Enligt Sophie Perulf (2014) och Arbetsmiljöverket (2011) behöver de yttre slemhinnorna i 
stämbanden vara fuktiga och elastiska för att kunna fungera optimalt och faktorer som kan 
påverka detta negativt är exempelvis ett för torrt eller kallt arbetsklimat, personliga livsval så 
som alkohol- och kaffevanor samt rökning. Elasticiteten i stämbanden påverkas alltså av 
luftfuktigheten runt omkring och Arbetsmiljöverket (2011) menar på att rösten märkbart 
försämras i torr luft.  
 
Rumsakustik och utformning av lokalerna påverkar även det röstanvändningen hos talaren samt 
hur väl åhöraren uppfattar det som sägs. På en grundläggande nivå går det att säga att ju större 
avståndet blir till åhöraren, ju högre och starkare behöver talaren ljuda. Enligt 
Arbetsmiljöverket (2011) gynnas talaren av ett rum där det finns en kort efterklang, även känt 
som eko, men att ett för stort eko kan överbelasta och påverka rösten till det sämre. 
 
Stress påverkar rösten och kan ha stor inverkan på en persons andning, artikulation och 
röstbildning. Det kan bidra till kroniska muskelspänningar i nacke och struphuvud som i sin tur 
kan bidra till att man inte bildar rösten avspänt och leda till röstproblem (Arbetsmiljöverket, 
2011, Sala m.fl., 2005).  
 
Röstträning och kännedom om rösten anses minska belastningseffekten och förebygga 
röstproblem. Genom ett röstbelastningstest i en studie av Laura Enflo, Johan Sundberg och 
Pabst Friedemann (2009), framkom det att amatörsångare belastar sina stämband och blir mer 
ansträngda än vad professionella sångare blir. Arbetsmiljöverket (2011) menar följaktligen att 
röstträning, och kanske främst en god sångteknik, minskar risken för en överbelastning av 
stämbanden.  

Sångpedagoger, en extra utsatt grupp 
Arbetsmiljöverket (2011) hävdar att röstträningen på musik- och lärarhögskolorna var väldigt 
varierande under 90-talet vilket tyder på en ojämn röstmedvetenhet hos Sveriges lärarkår. De 
menar även att musiklärare löper en större risk för arbetsrelaterade röstproblem än lärare inom 
andra ämnen då de växlar mellan tal och sång i sin undervisning och med detta i beaktning kan 
sångpedagoger anses vara en extra utsatt grupp. Det går dock att argumentera mot detta då 
musiklärare, och särskilt sångpedagoger, ofta har haft röstträning under sin utbildning och 
således borde ha extra god teknik.  
 
Beroende på om en sångpedagog arbetar inom kommunala musikskolan, har privatelever eller 
arbetar som sånglärare på en gymnasieskola med estetiskt program ser visserligen arbetet olika 
ut men lektionsupplägget för en enskild sånglektion är dock i stora drag detsamma. 
Sångpedagogen leder en uppsjungning och uppvärmning av kroppen som efterföljs av diverse 
tekniska övningar samt en nedvarvning och eventuell läxa till nästa gång. Ofta förevisar 
sångpedagogen med sin egen röst och i de flesta sångundervisningssammanhang 
ackompanjeras eleven vid ett piano och eleven står upp. Faktorer som kan påverka 
sångpedagogens röst i undervisningen - förutom själva röstanvändningen - är exempelvis 
placeringen av pianot i förhållande till eleven, ergonomiska kvaliteten på pianopallen samt 
avståndet till och längden på eleven och detta kommer behandlas mer utförligt i resultatet och 
analysdelen.  
 
Även om det inte går att finna trovärdig statistik som påvisar detta finns det studier som 
indikerar att många sångpedagoger frilansar som sångare vid sidan av sin huvudsyssla (Perulf, 
2014) vilket innebär ett ännu större röstkrav och belastning. De tillställningar där livesång 
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förekommer är inte sällan krogar, barer och privata fester, vilket kan göra det svårt att följa de 
allmänna röstråden där bullriga, dammiga, rökiga miljöer, samt alkohol och tobak ska undvikas.   

Utmaningar i sångundervisning  
Att en sångelev har en röststörning eller upplever sin röst som problematisk kan bero på många 
olika anledningar. Det kan exempelvis vara biologiska orsaker, som vid ett målbrott. För en 
pojke i puberteten påverkas rösten på så sätt att den blir instabil, fort trött och ibland även hes. 
Flickor i puberteten får även de en instabil röst som kan leda till en känsla av att inte kunna lita 
på rösten. Att vänja eleven vid dennes vuxna röst och acceptera att den låter annorlunda tar tid 
(Hammarberg m.fl., 2007). Det kan hända att eleven inte riktigt vant sig vid sin nya röst och 
försöker kompensera muskulärt för att låta så som den gjorde tidigare, något som kan vara 
skadligt för rösten.  
 
Att sjunga ”över sin röstliga förmåga/kondition” är något som Perulf (2014, sid. 32) visar 
påverkar rösten, något som skulle kunna jämföras med en kroppslig överansträngning. Även att 
försöka efterlikna och härma en idol eller ett rådande ideal kan orsaka heshet. Unga människor 
tenderar att önska sjunga en avancerad repertoar och då är det upp till sångpedagogen att 
vägleda eleven till en nivå som är passande just för att undvika skador. En felaktig teknik hos 
en sångelev kan ge röstproblem som en följd, men det går att lära om så att eleven sjunger 
skonsamt. Perulf (2014) framhäver vikten av att öva på den nya tekniken i korta stunder då 
något som upplevs som ovant till en början kan spänna muskler och således även det leda till 
rösttrötthet. Att sångeleven får kunskap om hur röstorganet fungerar skapar i sin tur en 
medvetenhet om den egna röstens begränsningar och möjligheter, något som Perulf (2014) 
menar kan motverka rösttrötthet.  
 

Verktyg för en hållbar röst 

Röstvila 
Precis som vid all ansträngning behövs tid för återhämtning och detsamma gäller för rösten. 
Om stämbandens muskler och slemhinna inte får återhämta sig efter ansträngning så finns risk 
att vävnadsskador uppstår (Arbetsmiljöverket, 2011). Det är vid tystnad, så kallad röstvila, som 
stämbanden vilar helt. Sala m.fl. (2005) menar dock att total röstvila oftast inte är en nödvändig 
förutsättning för tillfrisknandet från en röstrubbning. De begränsningar som följer med 
långdragna röstproblem påverkar ofta sinnestillståndet och just därför är inte total röstvila enligt 
Sala m.fl. (2005) något som rekommenderas.  

Uppvärmning av rösten 
Det är vanligt bland skådespelare och sångare att värma upp sina röster innan en föreställning, 
och i en studie av Laura Enflo och Johan Sundberg (2009) undersöktes effekten av att sjunga 
upp. Studien visade att uppsjungningen hade en effekt på kvinnorna; stämbanden blev mer 
elastiska. För männen i studien upplevdes däremot ingen större skillnad.  

Hjälpmedel på arbetsplatsen 
Arbetsmiljöverket (2011) menar att användandet av mikrofon samt kunskap om röstvård kan 
minska risken för röstproblem. Att använda röstförstärkande hjälpmedel har visat sig ha positiv 
effekt för den som talar eftersom rösten både blir mindre belastad och att personen ofta slipper 
upprepa sig då de som lyssnar hör bättre. Det är dock inte helt utan risk att använda sig av sådan 
teknik i arbetet eftersom det kan få till följd att den allmänna ljudnivån höjs och 
Arbetsmiljöverket (2011) vill därför lyfta fram vikten av att tekniken ska komplettera och inte 
ersätta en god talteknik.   
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Anpassning av arbete 
Enligt Arbetsmiljölagen (AFS 1994:01) ska arbetsgivaren ”se till att det finns en lämplig 
organisation för arbetsanpassning och rehabilitering på arbetsplatsen” (Arbetsmiljöverket, 
2011, sid 54). Är arbetsmiljön ogynnsam bör insatser för att reducera bullernivån och 
schemalagda pauser för den drabbade införas (Hammarberg m.fl., 2007). På en gymnasieskola 
skulle anpassning av arbetet kunna innebära att musikläraren får ha lektioner i halvklass istället 
för helklass, gå på fortbildning hos logoped, få gjutna hörselskydd och högtalaranläggning till 
sin undervisning bekostat av arbetsgivaren samt ergonomiskt anpassade skrivbord, pianopall 
och liknande. 
 

Tidigare forskning  
Eftersom läraryrket är röstkrävande finns mycket forskning om röstanvändning hos just lärare. 
Ett exempel är en amerikansk studie av Sharon Morrow och Nadine Connor (2011) där 
skillnaderna i röstbelastning mellan musiklärare och lärare i teoretiska ämnen, (vilka benämns 
som klassrumslärare) undersöktes. Morrow och Connor (2011) menar att lärare, oavsett ämne, 
tenderar att se röstproblem som något arbetsrelaterat de helt enkelt fått förlika sig med och att 
de inte alltid inser riskerna med att en överansträngning kan utvecklas till något permanent. I 
studien framkommer det att musiklärare löper fyra gånger så stor risk att utveckla röstproblem 
än klassrumslärare och de musiklärare som sjunger med sina elever är extra utsatta. Författarna 
framhåller preventiva åtgärder mot röstproblem och anser att resultatet i studien understryker 
behovet av röstvård och röstkunskap tidigt i lärarutbildningen. Om inte en förändring sker är 
ett tänkbart scenario att lärares röstproblem leder till att de får ge upp sin profession (Morrow 
& Connor, 2011). Forskningen fokuserar visserligen på lärare verksamma i grundskolan snarare 
än sångpedagoger men eftersom den behandlar röstbelastningen för en musiklärare som sjunger 
med sina elever anser jag att den är applicerbar på min studie.  
 
Eric Hunter och Ingo Titze (2009) genomförde en studie som berörde återhämtning efter en 
röstansträngande aktivitet, i det här fallet två timmars högläsning med relativt hög volym. 86 
amerikanska lärare deltog i studien och samtliga arbetade i grundskolan. I resultatet framgår att 
en återhämtning på 50% var nådd efter 4 - 6 timmar och en fullständig återhämtning efter 12 - 
18 timmar. Författarna menar att människors röstanvändning är ett ständigt förlopp av att 
stämbanden skadas och läks om vartannat; att rösten är i en konstant reparationsfas. Hunter och 
Titze (2009) gör även en jämförelse mellan röstlig överansträngning som aldrig får 
återhämtning med ett öppet sår och de menar att tyngre belastning, som lett till en större skada 
på stämbanden, kräver längre tid för återhämtning och total röstvila.  
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PROBLEMOMRÅDE, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  
 
Sedan 1990-talet har röstproblemen hos lärare i Sverige ökat (Hammarberg m. fl., 2007). Vissa 
röststörningar skulle kunna förhindras genom förebyggande rösthälsovård och en ökad 
medvetenhet om röstergonomi. Skolverket (2011a, 2011b) har både i sin läroplan för 
grundskolan samt gymnasiet röstvård som en obligatorisk del i musikundervisningen, något 
som skulle kunna anses vara en statlig preventiv åtgärd mot röstproblem. För en elev som läser 
kursen Instrument eller sång 1 på gymnasiet ingår det grundläggande röstfysiologi och röstvård 
(Skolverket, 2011c) vilket innebär att sångpedagogen i fråga behöver ha kunskap om detta. Då 
min studie ämnar belysa sångpedagogers upplevelse och erfarenheter av röstproblem i arbetet 
kan det argumenteras att min studie behövs för att ge kunskap till såväl verksamma som 
framtida sångpedagoger och musiklärare eftersom röstvård är ett obligatoriskt moment i den 
svenska grund- och gymnasieskolan.  
 
Arbetsmiljöverket (2011) hävdar att om rösten och arbetsmiljön inte samverkar kan symptomen 
befästas i en röststörning vilket i sin tur kan leda till sjukskrivning. Vissa yrken är mer 
röstkrävande än andra och enligt Morrow och Connor (2011) löper musiklärare fyra gånger så 
stor risk att utveckla röstproblem än klassrumslärare. De musiklärare som sjunger med sina 
elever är extra utsatta vilket innebär att sångpedagoger, som ju sjunger med sina elever, löper 
ännu högre risk att utveckla röstproblem. Författarna menar att lärare tenderar att se 
röstproblem som något arbetsrelaterat de fått förlika sig med. Det ligger i studiens intresse att 
undersöka möjligheterna sångpedagoger har att påverka sin arbetsmiljö för att minimera risken 
för röstproblem. 
 
För personer med ett röstkrävande yrke, som musiklärare och i synnerhet sångpedagoger, hade 
en röststörning kunnat innebära att inte längre kunna fullfölja sina arbetsuppgifter. Förutom en 
ekonomisk förändring till följd av en sjukskrivning och frånvaro från jobbet påverkas även 
individen socialt och psykiskt (Hammarberg m. fl., 2007).  
 
Syftet med studien är att undersöka hur röstproblem kan påverka sångpedagoger i deras 
arbete. För att uppnå detta syfte har jag utgått från tre frågeställningar:  
 

- Hur kan röstproblem påverka sångpedagoger fysiskt och psykiskt?  
 
- Hur kan arbetsmiljön påverka sångpedagoger och vice versa?  
 
- Vilka strategier utvecklar sångpedagoger för att optimera både sin egen och 
sina elevers rösthälsa? 
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METOD  
 
Syftet med studien är att undersöka hur röstproblem kan påverka sångpedagoger i sitt arbete 
och eftersom informanternas upplevelser och tankar kring fenomenet röstproblem står i fokus 
har jag valt ett hermeneutiskt tillvägagångssätt. Nedan följer en beskrivning av metodansatsen 
hermeneutik, datainsamlingsmetoden samt en redogörelse för mitt urval av informanter. 

Hermeneutik  
Ordet hermeneutik härstammar från den grekiska guden Hermes: gudarnas och människornas 
budbärare. Hermes tolkade och förmedlade gudarnas budskap så att människorna skulle förstå 
dem och följaktligen menar Ingrid Westlund (2015) att metodansatsen hermeneutik går ut på 
att tolka och förstå. Enligt författaren finns det tre inriktningar av hermeneutik och den variant 
som använts i denna studie är av existentiellt inriktad karaktär. Inom den existentiellt inriktade 
hermeneutiken använder forskaren sin egen förförståelse av ämnet för att tolka och förstå en 
annan människa och i studiens fall står sångpedagogers uppfattningar om röstproblem i fokus. 
Enligt Westlund (2015) utgör en allt för stor distans mellan forskaren och det som studeras ett 
hinder för tolkningen. Därför kan min förförståelse vara en fördel för studien, i och med min 
musikaliska bakgrund och erfarenhet av röstproblem. 
 
Då jag som sångare och blivande sångpedagog intervjuar sångare och sångpedagoger har jag 
antagligen lättare att förstå de termer som används och bilda mig en uppfattning av 
informanternas arbetssituation än någon som saknar denna bakgrund. Jag har dessutom själv 
erfarenhet av röstproblem, något som gör att jag kan ha lättare att förstå informantens 
upplevelse genom empati och inlevelse, vilket är väsentligt för den hermeneutiska ansatsen 
(Westlund, 2015). Flera av informanterna beskrev exempelvis en paranoia där de började varje 
morgon med att sjunga korta toner för att undersöka om deras röst hade förbättrats sedan 
föregående dag, och då jag själv upplevt liknande underlättar det för tolkningen av 
informanternas upplevelse.  
 
Det finns dock även negativa aspekter av att ha en förförståelse av ämnet. Eftersom jag själv 
haft en känslomässigt traumatisk upplevelse av röstproblem finns risk att jag låter 
informanternas ord överskuggas av mina negativa anamneser och tolkar dessa som mer 
dramatiska än de kanske är för informanten. Att övertolka det informanten delar med sig av till 
det negativa baserat på mina egna erfarenheter kan ge en felaktig bild av situationen och alltså 
ett felaktigt resultat. Mer om hur jag tänkte kring min tolkning av intervjuerna går att läsa under 
rubriken Analysmetod.  

Kvalitativ intervju 
I den här studien används kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod då det är passande för 
en hermeneutisk studie. Ulla Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne (2015) menar att forskaren 
genom en intervju får möjlighet att få kunskap om ett ämne som denne inte känner till, i mitt 
fall informantens upplevelse. Fördelen med denna metod är bland annat att jag som forskare 
kan anpassa frågorna efter situationen och således får en mer nyanserad bild än om jag hade 
utgått från redan fasta frågor (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Den form av kvalitativ 
intervju som jag har valt att använda mig av i min studie beskrivs som semi-strukturerad och 
utifrån mina frågeställningar och syfte kan det argumenteras att en intervju av öppnare karaktär 
är ett passande tillvägagångssätt. 
 
Det finns många sätt att genomföra en intervju på, exempelvis genom en hårt strukturerad 
intervju. Westlund (2015) menar dock att en sådan intervju inte lämpar sig väl för 
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hermeneutiska tolkningar då svaren som genereras ofta utgår från forskarens egna kunskaper 
och därför har jag valt att utforma frågorna öppet, det vill säga semistrukturerat, med möjlighet 
till följdfrågor så att informanten kan utveckla sina egna tankar. Detta är viktigt för studien 
eftersom informanternas erfarenheter och upplevelser är av intresse. Genom en 
semistrukturerad intervju får de chans att få öppna upp sig, prata fritt och förklara vad som är 
viktigt för just dem.  
 
Westlund (2015) menar att forskaren bör kunna argumentera för att tolkningen som gjorts är 
rimlig. För att styrka studiens validitet har jag i min diskussion utgått från Westlunds (2015) 
kontrollfrågor som är utformade för att se om min tolkning är rimlig. Dessa frågor berör 
exempelvis huruvida tolkningen hänger ihop med bakgrundslitteraturen, om tolkningen är 
påverkad av en viss plats eller tidpunkt samt om tolkningen, generellt sett, är realistisk. Jag har 
även, på rekommendation av den nämnda författaren, försökt att göra min tolkningsprocess 
transparent så att läsaren logiskt kan följa med i resonemangen.  

Urval  
Samtliga informanter är jag bekant med sedan tidigare och anledningen till att jag valt att ha 
med just dessa individer är att jag vet att deras stora erfarenhet av ämnet kan vara av intresse 
för studien. Mitt urval skulle av Alan Bryman (2011) kunna anses vara ett bekvämlighets-urval, 
då jag valt informanter som finns tillgängliga för mig som forskare. Thomas von Wachenfelt 
(2015) påpekar att det inte är helt oproblematiskt att vara bekant med de som intervjuas. En 
halvstrukturerad intervju påminner i sin natur om ett samtal, vilket visserligen öppnar upp för 
intressanta reflektioner men ändå kräver att forskaren är noggrann i sina förberedelser för att 
eliminera risken att samtalet blir ”vardagligt” och tappar sin vetenskapliga förankring. Att vara 
bekant med sina informanter kan bidra till en mer avslappnad och hierarkilös stämning (von 
Wachenfelt, 2015). Eftersom jag är intresserad av sångpedagogers egna erfarenheter och 
upplevelser av röstproblem kan det anses vara en fördel att jag är bekant med informanterna då 
vi redan kan börja samtala på en djupare nivå än några som träffas för första gången. Det kan 
således bli lättare för informanterna att öppna upp sig om eventuellt jobbiga erfarenheter och 
känslor kring ämnet och det är därför jag har valt att ha med just dessa informanter till studien. 
Att jag är bekant med informanterna kan även anses bidra till en mer pålitlig tolkning.  
 
I och med mitt bekvämlighetsurval blev det så att samtliga informanter i studien är kvinnor, 
något jag ser som en fördel för ämnet. Kvinnors röster är biologiskt mer känsliga än mäns då 
deras stämband lättare råkar ut för belastningsskador vilket kan visa på ett större behov av 
forskning om kvinnors röstproblem än mäns. Det finns statistik som visar att kvinnor utgör 
majoriteten av patienter med funktionella röststörningar (Fritzell, 1996, citerad i Hammarberg 
m.fl., 2007). 
 
Informanterna som valts till denna studie har blivit utvalda mycket tack vare deras personlighet 
då alla fyra har lätt för att öppna upp sig och prata fritt, något som kan anses vara till studiens 
fördel då jag ämnar intervjua dem om ett möjligen känsligt ämne. Spridningen av ålder är 
tämligen stor då över trettio år skiljer mellan informanterna och de är alla utbildade till 
sångpedagoger vid olika lärosäten i Sverige.  
 

Genomförande  
I och med att jag är bekant med informanterna kunde första kontakten med dem inför studien 
ske via sms. Vi bestämde en tid då vi skulle höras i telefon och under telefonsamtalet berättade 
jag kortfattat om syftet med och upplägget av min studie och hörde mig för om de skulle kunna 
tänka sig att vara med, med tanke på deras erfarenhet av ämnet. Samtliga informanter sa ja 
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direkt, med motiveringen att de anser röstproblem vara ett viktigt ämne som det talas för lite 
om. Jag berättade för informanterna att jag ämnade ta mig till dem för att genomföra intervjun, 
detta då jag inte önskade att det skulle upplevas som en ansträngning eller uppoffring för dem 
att vara med i min studie. Som tack för sin medverkan erbjöd jag samtliga informanter en måltid 
eller fika.  
 
För att få svar på mina frågeställningar förberedde jag en intervjuguide (se bilaga 1) som jag 
utgick ifrån under vid intervjuerna. Intervjun var indelad i tre sektioner där varje del motsvarade 
en av mina tre frågeställningar. Den första berörde informantens bakgrund och röstproblem. 
Den andra fokuserade på arbetssituationen, både tidigare och nuvarande. Den sista delen av 
intervjun fokuserade mer på undervisning av sångelever med röstproblem och hur 
informanterna optimerar både sin egen men även elevernas rösthälsa. Informanterna fick 
samma grundfrågor men beroende på vad de tog upp och hur intervjun fortlöpte kunde 
följdfrågorna individualiseras. Intervjuguiden var baserad på den litteratur jag presenterat i 
avsnittet Bakgrund och tidigare forskning. Jag genomförde även en pilotintervju, något 
Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) förespråkar. Det gav mig möjlighet att se om jag behövde 
omformulera eller specificera intervjufrågorna. 
 
På grund av yttre faktorer jag inte kunde kontrollera, såsom sjukdom och rådande väderlek, 
hade jag inte möjlighet att träffa alla informanter ansikte mot ansikte som planerat. Hälften av 
intervjuerna skedde istället via videosamtal. Jag är medveten om att ett videosamtal inte kan 
likställas med ett samtal som sker i samma rum (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015), men 
eftersom jag är tidigare bekant med informanterna har jag svårt att se att detta skulle kunna ha 
påverkat datan nämnvärt.  

Analysmetod 
Eftersom studien fokuserar på den upplevda verkligheten hos informanterna har jag valt en 
hermeneutisk inriktad analysmetod. Inom det hermeneutiska perspektivet pendlar forskaren 
mellan att tolka helheten för att sedan tolka en del och slutligen jämföra dessa två med varandra. 
Tolkningsprocessen liknas ofta vid en spiral allteftersom förståelsen fördjupas. En förförståelse 
av ämnet menar von Wachenfeldt (2015) är till fördel för analysen och tolkningen av datan. 
Under analysprocessen försökte jag dock att sätta min egen förförståelse och upplevelser av 
röstproblem åt sidan och se på det informanterna berättade från en neutral ståndpunkt. Detta 
gjorde jag för att inte tolka in för mycket av mina egna upplevelser i det informanterna 
berättade. Ett exempel på detta är att jag försökte lägga bort de känslor jag upplevt i samband 
med röstproblem, exempelvis rädslan för att aldrig bli återställd. Jag kan inte anta att jag och 
informanterna upplevt samma känslor och när jag tolkade vad de berättade lade jag min egen 
rädsla åt sidan och öppnade upp för att höra om de känslor som informanterna beskrev, 
exempelvis stress och frustration. En ytterligare utmaning inom det hermeneutiska perspektivet 
är att göra sin tolkning så transparent som möjligt så att läsaren följer med i resonemangen. 
För att göra detta har jag valt att använda mig av ett enkelt språk och strävat efter att vara så 
tydlig som möjlig i mina tankegångar och tolkningar.  
 
Efter intervjuerna var genomförda transkriberades dessa noggrant. Detaljer som betoningar av 
specifika ord samt pauser, harklingar, hostningar och rörelser informanterna gjorde noterades. 
Jag är medveten om att min tolkning redan började i det här stadiet eftersom hur jag valde att 
kommentera och sätta punkter i det transkriberade kan skilja sig från hur en annan forskare hade 
transkriberat samma intervju. Enligt (von Wachenfeldt, 2015) kan dock en bekantskap med 
informanterna underlätta analysen då exempelvis kroppsspråk, mimik och personliga sätt att 
tala på bättre kan förstås.  
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Jag arbetade systematiskt med datan och sammanställde först vad informanterna sagt utifrån 
mina tre huvudteman; deras upplevelser av röstproblem, deras arbetsplatser, samt hur de 
optimerar sin egen och sina elevers rösthälsa. Jag letade även efter återkommande ord i 
intervjuerna och om flera av informanterna hade samma upplevelse av något eller använde 
samma ord för att beskriva en specifik situation var detta av intresse för studien. Teman som 
exempelvis röstvila och undervisning i röstvård må kanske inte vara nödvändiga för att ge svar 
på själva frågeställningarna men jag anser det vara intressant för helheten, och därför 
presenteras även dessa teman i mitt resultat.  
 
Andreas Fejes och Robert Thornberg (2015) menar att det är viktigt i kvalitativ analys att vara 
”medveten om hur du förhåller dig till teori och andras forskningsresultat när du analyserar ditt 
datamaterial” (ibid. sid. 29). Den forskning jag använder mig av är amerikansk och de 
medverkande är amerikanska lärare i grundskolan men jag ser ändå forskningen som relevant 
för min studie eftersom både den svenska och amerikanska skolsituationen, beträffande storlek 
på klassrummet, antal elever och så vidare är tämligen lika. Litteraturen jag har utgått ifrån har 
varit en statlig myndighets rapport (baserad på forskning) om arbetsrelaterade röststörningar, 
vetenskapliga artiklar, en lärobok i logopedi, en bok i röstergonomi (skriven av foniatriker) 
samt en kandidatuppsats från en blivande sångpedagog.  

Forskningsetiska ställningstaganden  
I arbetet med studien har jag utgått från de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 
(2002) presenterar. Under tiden som jag förberedde intervjun hade jag i beaktning att just 
röstproblem kan vara ett känsligt och smärtsamt ämne att prata om för informanterna. Därför 
ville jag ville skapa en trygg miljö under intervjun och visa att jag var intresserad av deras 
historia samt att ge dem möjlighet att få fördjupa sina svar.  
 
Både innan och då intervjun startade berättade jag för informanterna att deras medverkan var 
frivillig och att de när som helst fick välja att avbryta intervjun utan några negativa följder. 
Syftet med studien redogjordes, i enlighet med informationskravet, både under telefonsamtalet 
med informanterna så väl som i början av intervjun. Jag berättade även att ljudet från intervjun 
spelades in på min mobiltelefon men att endast jag skulle ha tillgång till det materialet. 
Anonymitet var någonting som garanterades och de fick själva hitta på fiktiva namn som de 
refereras till i studien.  
 
Efter avslutad intervju fick jag informanternas godkännande att höra av mig om jag hade vidare 
frågor. Jag berättade även att inspelningarna från våra intervjuer samt transkriberingarna 
kommer raderas efter avslutad studie vilket jag ämnar göra. 
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RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS 
 
I detta kapitel presenteras informanterna kort och efterföljande resultatet från intervjuerna 
presenteras tematiskt. En hermeneutiskt inriktad analys med förankring i bakgrundslitteraturen 
följer och analysen är, liksom resultatet, kategoriserad tematiskt. Temana bygger på studiens 
frågeställningar samt gemensamma ämnen informanterna talat om under intervjuerna. 

Presentation av informanterna 
 
Vivi 
Vivi har arbetat som sångpedagog i snart fyrtio år och är utbildad både tal- och sångpedagog. 
Hon har även gått flertalet påbyggnadsutbildningar. Hon har arbetat som både frilansande 
sångerska, sångpedagog och körledare och hennes röstproblem har varit av och till under hela 
hennes vuxna liv. Under mitten av 80-talet blev de så pass allvarliga att hon fick opereras, då 
upptäcktes tre knutor på stämbanden. Sedan operationen har hon inte haft några problem. Hon 
undervisar mestadels enskilt men även i halv- och helklass. Intervjun skedde ansikte mot 
ansikte i en lugn miljö.  
 
Mathilda 
Mathilda har länge frilansat men sedan 1,5 år tillbaka är hon fast anställd som sångpedagog, 
körledare och ensemblelärare på ett musikgymnasium. Hon är utbildad sångpedagog och 
musiklärare men har fortbildat sig inom både körledning och sångpedagogik. Hennes 
röstproblem började när hon var 19 år gammal och på grund av vad som senare visade sig vara 
en stämbandsfåra och stämbandscysta var hon ständigt hes. För fyra år sedan fick hon operera 
stämbanden och har inte haft några problem sedan dess. Mathilda är den yngsta och enda 
informanten som tydligt beskriver hur hon arbetar med hjälpmedel som mikrofon i sin 
undervisning, något jag återkommer till i diskussionen. Intervjun skulle ha skett i Mathildas 
hem, men på grund av rådande väderlek fick intervjun genomföras digitalt genom ett 
videosamtal via Messenger, Facebooks kommunikationsprogram. 
 
Stina 
Stina har både frilansat som artist, arbetat som klasslärare i grundskolan, ensemblelärare på 
gymnasiet, körledare samt sångpedagog. Hon är utbildad musiklärare och sångpedagog och har 
haft röstproblem ända sen 20-årsåldern, både innan, under och efter sin utbildning. Hon har fått 
gå hos logoped i tre omgångar på grund av knutor på stämbanden och röstproblemen har fått 
Stina att inse att hennes röst inte klarar av att arbeta i grundskola. Att arbeta på folkhögskolor 
och gymnasier samt med vuxna anser hon vara mer skonsamt för hennes röst. På grund av 
sjukdom fick även denna intervju genomföras digitalt genom ett videosamtal via Messenger. 
 
Doris  
Doris har både frilansat som artist, barpianist och arbetat som sångpedagog, körledare samt 
ensemblelärare. Hon är utbildad till sångpedagog och ensemblelärare för gymnasiet och äldre 
åldrar. Till följd av en överansträngning då hon genomförde 17 konserter på 14 dagar fick hon 
en blödning på stämbanden, något som talförbud läkte. Hon har fått gå hos talpedagog i flera 
omgångar och till sångpedagog för att träna bort spänningar i musklerna runt röstapparaten. 
Doris har även haft röstproblem utlöst av en allergi. Intervjun genomfördes ansikte mot ansikte 
i en något slamrig miljö på ett café.  
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Uppkomsten av röstproblem 
Samtliga informanter frilansar som sångare parallellt med arbetet som sångpedagog. De har alla 
erfarenhet av att leda kör, vara ensemblelärare och att arbeta i helklass. På frågan om de känner 
sig helt återställda idag svarar alla informanter ja.  
 
Resultatet är sammanställt efter den lista som Arbetsmiljöverket (2011) har tagit fram på 
vanliga symptom vid en röststörning. Dessa symptom är:  
 

- Heshet 
- Ansträngdhet 
- Rösttrötthet (fonasteni) 
- Känsla av att något sitter i halsen 
- Harklingbehov 
- Att rösten inte bär 
- Att rösten är svag 
- Svårigheter att höras i bullriga miljöer 
- Sveda och värk i halsen   (ibid., sid 13) 

 
Samtliga informanter har haft problem med heshet, känt en ansträngdhet och en rösttrötthet – 
så kallad fonasteni - under en längre period. Vivi har upplevt en känsla av en klump i halsen 
samt sveda och värk medan harklingsbehov endast upplevts hos Mathilda, något som dock har 
tränats bort. Hos både Mathilda och Vivi har rösten känts svag och att den inte bär. 
 
Både Stina och Vivi har haft knutor på stämbanden. Det uppenbarade sig genom en heshet som 
inte gick bort och att toner inte kunde sjungas utan det läckte igenom luft. Vivi beskriver sig 
själv som en väldigt utåtriktad, expressiv person, att det hon gör oftast är väldigt starkt. I den 
miljö som hon frilansade som sångare var det oftast väldigt bullrigt och framför allt rökigt. När 
hon vilade och inte hade lika många spelningar blev hesheten bättre även om hon haft problem 
med det av och till under hela sitt vuxna liv. Då det var riktigt illa hade hon endast omfång på 
några toner, annars lät allt som en väsning. Då hon gick till läkaren hade det gått så långt att 
hon blev tvungen att operera bort tre knutor som hade bildats. Efter sin rehabilitering, som 
innefattade total röstvila, har Vivi inte haft några problem.  
 
Stina beskriver sin röst som naturligt ”läckig” och att hennes främsta problem legat i hennes 
talröst. Hon fick sina första problem med knutor på stämbanden då hon var 20 år gammal i 
samband med att hon sjöng i rockband på kvällarna och arbetade som förskolelärare på dagarna. 
Då hon, av läkare, fått sångförbud på två månader och började gå hos talpedagog lyckades hon 
vila bort knutorna. De kom dock tillbaka under tiden som Stina utbildade sig på 
Musikhögskolan, något hon tror var relaterat till höga krav på sig själv samt att vara i en miljö 
där hon ständigt sjöng och aldrig tog pauser. Även nu kunde röstvila, samt att gå hos talpedagog 
få bort knutorna på stämbanden, men det krävdes att hon fick ändra på sitt sätt att prata och 
skratta, något som inneburit hårt arbete. Stina, liksom Vivi, pratar starkt och mycket och har 
alltid haft många järn i elden. Hon har ofta haft mellan två till fyra jobb, något som fått henne 
att gå in i väggen två gånger. Att arbeta i grundskola var någonting som Stinas röst inte bar för 
och sedan hon insett sina begränsningar har hon bestämt sig för att inte arbeta där igen. Många 
år senare fick Stina även en icke-arbetsrelaterad röststörning, så kallade hormonella knutor på 
stämbanden. Detta är något oerhört ovanligt som skedde i samband med att hon ammade sin 
yngste son och som försvann då amningen upphört.  
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Doris fick en blödning på stämbanden i samband med en kraftig överansträngning, då hon 
genomförde 17 spelningar på 14 dagar. Efter det var det som att hesheten aldrig släppte och 
även om hon kunde sluta tätt vid sång så upplevde hon att tonerna inte lät som de brukade. Hon 
beskriver det som att ”Tonen var inte blank längre”. Hon fick strängt talförbud i två veckor av 
en foniatriker och efter röstvilan hade det läkt. Hon har i olika omgångar gått hos talpedagog 
vilket hon känt sig hjälpt av. Hon har även varit med om en allergisk reaktion som gjorde att 
hon inte kunde sluta tätt eller ens få fram ljud. Problemet försvann med medicin. Doris fick 
även senare i livet röstproblem på grund av spänningar i halsmuskulaturen runtomkring 
röstapparaten. Dessa spänningar fick hon träna bort hos en annan sångpedagog som kunde 
uppmärksamma när hon spände sig så att hon till slut kunde sjunga mer avslappnat. 
 
Mathilda sökte hjälp första gången när hon var 19 år då hennes register sjunkit kraftigt på kort 
tid. Varken logopeder, sångpedagoger eller läkare kunde hitta någon förklaring till det. Hennes 
röstproblem pågick kontinuerligt under sju års tid och ingen kunde definiera vad det var mer än 
att alla hörde att det fanns en heshet. Över en viss ton i Mathildas register började hennes röst 
att läcka och vissa dagar krävdes det ett stort muskulärt arbete för att ens få fram svaga toner i 
det övre registret. Av läkare blev hon feldiagnosticerad ett antal gånger. De misstänkte 
begynnande stämbandsknutor och rodnader på stämbanden, innan de till slut kunde definiera 
vad problemet egentligen var. Efter operationen fick hon reda på att det hon haft var 
stämbandscysta och något så ovanligt som stämbandsfåra. Sedan sin operation har hon inte haft 
några problem.  
 
Som tidigare nämnt är faktorer som påverkar rösten kön, den allmänna hälsan och eventuella 
mediciner så väl som ärftlighet, psykosocial situation och personlighet, något som 
informanterna bekräftar med sina berättelser. Stina beskriver släkten på sin fars sida som att de 
naturligt har hesa röster, något som hon även känner igen hos sig själv och hör hos sin äldste 
son. Doris nämner att en foniatriker såg att hon inte slöt tätt allra längst bak, något som 
biologiskt sett är vanligare hos kvinnor. Samtliga informanter har brukat alkohol under den 
tiden de haft sina röstproblem, om än på en måttlig nivå. Även om rökning inte var den främsta 
anledningen till att Vivi fick sina röstproblem är det med största säkerhet en faktor som kan ha 
förvärrat situationen eftersom hon rökte under de åren som hon hade problem. Stina beskriver 
att hon under sina första år som aktiv sångerska hade problem med nervositet som hon menade 
ledde till spänningar och som i sin tur påverkade rösten. Mathilda, som haft stämbandscysta har 
en teori om att hon – eftersom hon haft cystor på andra ställen i kroppen – kan ha en större 
benägenhet för att få det på stämbanden. 

Upplevelsen av röstproblem 
Även om informanterna i studien är helt återställda idag har många ändå upplevt att det de gått 
igenom har varit jobbigt att prata om. Vivi uppskattar att det tog cirka tio år innan det slutade 
krampa i halsen då hon pratade om sina tidigare röstproblem. Förutom de symptom som listats 
i början av kapitlet som vanliga hos personer med röststörningar tog informanterna upp 
psykiska aspekter som medföljer. Samtliga informanter nämnde ord som ångest, uppgivenhet 
och att de kände en oerhörd frustration över situationen. De beskriver känslan av en konstant 
paranoia, att de gjorde röstövningar så fort de vaknade på morgonen för att kolla av hur rösten 
mådde och om det hade blivit någon förbättring från gårdagen. Även om oron idag har släppt 
för informanterna formulerar Mathilda sig på följande sätt då hon beskriver sin tidigare oro: 
 

”För nu, jag vaknar inte upp varje morgon och ba ‘okej, nu är min röst på 98%’. Asså jag graderade 
ju varje morgon innan jag ens hann börja prata. Typ ‘okej, den här känslan känner jag igen, det här 
är 99%, det här är 80%, det här är 60%, det här är 3 %’… Så jag var otroligt medveten och det 
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behöver jag inte vara längre, vilket gör att då lägger jag fokus på andra saker än den här frustrationen 
och ångesten - den är också helt borta. För att jag inte behöver tänka på det.” 

 
För att bli av med sina röstproblem testade Mathilda alla möjliga tips hon fick angående 
röstvård från sin utbildning. Dessa kunde vara olika sömnpositioner, att ändra sin kost och 
reglera luftfuktigheten hemma i sin lägenhet. Samtliga informanter beskriver också att 
röstproblemen påverkat vad de har kunnat göra på fritiden, att de känt sig begränsade. Att de 
inte har kunnat umgås med vänner, gå ut på barer och restauranger eller ens kunna prata i 
telefon.  
 
Under intervjuerna återkommer samtliga informanter till att rösten är en stor del av vad som 
identifierar dem. Stina och Mathilda, som båda två fick ändra på sina sätt att tala och skratta, 
upplevde detta som att ändra personlighet, att få ge upp sin identitet. Till slut fick båda acceptera 
att det var någonting de var tvungna att göra för att få arbeta med det de älskar. Stina har dock 
fått ge upp att arbeta med barnkörer och i grundskolan då hon insett att hennes röst inte klarar 
av den påfrestningen. På frågan om hon haft svårt att höras i bullriga miljöer, som exempelvis 
ett klassrum, svarar Stina så här:  
 

Stina - “Ja, det är väl där problemet har legat, att då har jag ju höjt rösten. Så att jag har inte haft 
problem att höras men det är det som har orsakat mitt problem för att man pratar i fel läge, 
liksom.”  
Lotta - “Aaaaah...” 
Stina - “Lite så. För jag har ju en kraftfull röst men då har man ju pratat för starkt under för lång 
tid när jag haft klasser. Och det har ju orsakat problemen liksom” 

 
Stina har alltså inte haft problem att höras i bullriga miljöer då hon naturligt har en kraftfull 
röst, men belastningen som medföljer att prata starkt i ett pressat läge under en lång tid har haft 
stor påverkan på hennes röst. Stina lägger även till ett symptom som hon kände i samband med 
de stämbandsknutor hon haft, nämligen en ”tröghet i rösten”. Hon beskriver det som att tonen 
som hon vill ta blir försenad och kommer någon sekund efter hon startat.  
 
Mathilda upplevde att hon inte blev tagen på allvar av vården då hon sökte hjälp. En aspekt som 
kan göra det mer komplicerat att få rätt vård är att vissa sångare har så pass upptränade muskler 
att eventuella knutor och blåsor - som borde leda till heshet - kan kompenseras för. Detta var 
även fallet för Vivi som under en lång tid kunde överkompensera för knutor på sina stämband. 
Sammanfattningsvis betyder detta att sångaren känner att någonting är fel men att det inte 
nödvändigtvis hörs på tonen.  
 
Samtliga informanter har någon gång blivit ordinerade total röstvila av en röstläkare. Stina är 
den enda som blivit ordinerad specifikt sångförbud i kombination med att gå hos logoped. Som 
längst har den ordinerade röstvilan varit två veckor men den yngsta informanten, Mathilda, har 
inte fått längre röstvila än på sex dagar och det var efter sin operation. Hon tycker själv att det 
är märkligt att hon inte blivit ordinerad total röstvila trots de diagnoser hon fått, som exempelvis 
begynnande stämbandsknutor. 
 
Röstvila är alltså något som informanterna vid ett flertal tillfällen gett sig själva så väl som fått 
på rekommendation av läkare. På frågan om hur de upplevt att vara helt tysta svarar 
informanterna enhälligt negativt. Både Vivi och Doris använder orden hemskt och fruktansvärt 
för att beskriva total röstvila. Mathilda beskriver det som frustrerande och Stina förklarar att 
det fått henne att känna sig hämmad. Samtliga informanter säger att det gör det mycket svårt 
att göra vardagliga saker, som att exempelvis gå och handla. Doris beskriver det som en 
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utmaning att vistas bland folk då det är så reflexbetingat att svara på tilltal och Vivi valde att 
åka iväg till en isolerad stuga efter sin operation för att inte riskera att prata. 
 
Mathilda har infört något som hon kallar för relativ röstvila och förklarar detta på följande 
sätt: 
 

”Men lite senare har jag kunnat ha en relativ röstvila. Som när jag kommer hem, då pratar inte jag i 
telefon. Jag gör allt jag måste, men jag skalar bort allt det jag inte måste. Jag går inte med ut på 
krogen för att… Nej, men jag kommer tycka det är superkul, men jag måste- jag försämrar min röst 
för två dagar framöver, så jag skippar det. Så det är en relativ röstvila. Självordinerad.” 

 
Mathilda beskriver här en typ av röstvila där alla ”onödiga” påfrestningar av rösten skalas bort, 
exempelvis telefonsamtal efter en arbetsdag. Hon säger även att hon undviker att gå ut på 
krogen då alkohol kan påverka hennes medvetenhet kring talteknik. De negativa påföljderna 
som alkohol bär med sig påverkar hennes röst under de kommande dagarna och Mathilda kan 
därför välja att undvika krogen.  

Arbetssituationen  
Vid frågor som rör informanternas arbetsplats är det stor skillnad på hur informanterna upplever 
att arbetsmiljön påverkar deras röst. Mathilda beskriver att hon på sitt jobb tidigare kände brist 
på arbetsro som ledde till ont i huvudet, spänningar och irritation som i sin tur påverkade hennes 
röst. Vivi beskriver att hon blir mycket påverkad och säger att om det är för torrt eller kallt eller 
om luften är dålig får det till följd att hela hennes kropp - alltså hennes röst – mår dåligt. Ingen 
av informanterna har klagomål på sin nuvarande arbetsplats men berättar med fasa om hur det 
har varit på tidigare arbetsplatser. På tidigare arbetsplatser upplevde informanterna exempelvis 
att lektionssalarna inte var ändamålsenliga och att arbetsbelastningen var för hög för vad deras 
röster klarade av. Något som informanterna lyfter fram att de saknat på vissa arbetsplatser är 
tid att sjunga upp och ett schema med rum för pauser. De hade önskat ett schema där de hinner 
med en paus för att dricka ett glas vatten, gå på toaletten, prata vardagligt med en kollega och 
framför allt att vara tysta emellanåt. 
 
Arbetsbelastningen för informanterna i studien är olika. Det som dock är gemensamt är att alla 
på ett eller annat sätt har enskilda sånglektioner med elever och att de undervisar i mindre 
grupper och halvklass. Mathilda undervisar den största elevgruppen, hon leder kören på 
gymnasiet hon arbetar på. Kören utgörs av fyra klasser och består av cirka 100 elever. På frågan 
om ett visst ämne är mer krävande röstmässigt än något annat, svarar informanterna att det inte 
är någon större skillnad på om de undervisar en enskild elev eller en grupp. Stina framhåller att 
det som påverkar hur ansträngd hon blir snarare är åldern på den grupp hon undervisar än själva 
ämnet. Att undervisa barn i för stor grupp i grundskolan eller barnkörer kan enligt henne snabbt 
bli kaotiskt medan det från gymnasiet och uppåt råder ett annat ljudklimat där man kan prata 
med deltagarna och de är ofta där av egen vilja. För Vivi är det storleken på gruppen som är 
mest avgörande för hur ansträngd hon blir i rösten.  
 
På frågan om informanterna använder sig av verktyg i sin undervisning, så som exempelvis 
användandet av mikrofon och högtalare eller liknande är det väldigt spritt. Vivi och Doris har 
aldrig använt något hjälpmedel. Stina tar ibland hjälp av mikrofon i ensemblesammanhang, 
medan Mathilda är en flitig användare av hjälpmedel som mikrofon samt att undervisa icke-
verbalt. Hon beskriver det på följande sätt:  
 

Mathilda - “Men jag... Vad ska jag säga, där är jag ändå så medveten så att i olika rum använder 
jag olika utrustning. Så att när jag undervisar i kvartsklass, i ensemble. Då instruerar jag inte 
ljudligt när dom spelar utan då har jag tecken. Ah, men så här- allt från att ‘okej nu spelar vi en 
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dominant, nu spelar vi subdominanten.’ att guida så eller bryta och prata i mikrofon. Eh. Nej, 
själva arbetsmiljön har jag sett till att den inte ska påverka. Och när jag har fyrklass (kören) då 
varvar jag mellan att ha mikrofon till att inte ha mikrofon, men när jag inte har mikrofon då, så 
viskar jag i princip.  
Lotta - “Mmmm!” 
Mathilda - “Då pratar jag så här svagt. Alla ba ‘PRATA HÖGRE!’ så ba ‘Nä, fast jag vill inte 
prata högre än så här. Ni får lyssna.’ och så pratar jag i väldigt- så här, låg samtalston. Men det är 
mer en pedagogisk- att jag vill träna deras fokus i olika volymer.” 

 
Ingen av informanterna har blivit erbjudna stöd från arbetsgivaren i form av hjälpmedel som 
ljudanläggning, hörselskydd eller liknande. Stina har dock fått hjälp av kollegor med att kunna 
anpassa sin undervisning och fått byta mer röstkrävande kurser med andra kollegor, exempelvis 
den stora kören hon tidigare ledde. Stina framhåller att det verkar finnas ett allmänt accepterat 
förhållningssätt till ”klassisk” ergonomi på arbetsplatsen som påverkar musklerna i kroppen 
fysiskt, alltså att ha rätt typ av stol med stöd för svanken eller att höj- och sänkbart skrivbord 
och liknande. När det istället gäller ljudnivån i klassrum eller belastning på rösten som en 
musiklärare eller sångpedagog får stå ut med, får man enligt henne inte alls samma respons. 
 
Efter att jag berättat om vad Arbetsmiljölagen (AFS 1994:01) säger om vad man har rätt till för 
stöd på arbetsplatsen reagerar alla på samma vis, att de inte tror att det är något som musiklärare 
känner till. På frågan om vad Doris hade önskat att arbetet kunnat bidra med svarar hon:  
 

”Ja, då hade jag tänkt att dom i såna fall ska få betala räkningen om man går till Stockholms 
Foniatriska till exempel. Och skulle man gå till logoped så skulle dom nog fått betala det också. Så 
hade jag nog tänkt att jag hade gått och pratat med min chef och sagt att ‘Det här har jag fått på 
grund av att jag undervisar här’, så hade jag nog gjort.” 

 
Mathilda anser att arbetsgivaren borde kunna tillgodose en ljudanläggning för de lärare som 
önskade det och är bekant med en sångpedagog som fått en ljudanläggning betald av jobbet då 
hennes röst behövde avlastning. Stina hade önskat hörselskydd då även det i slutändan kan 
påverka hur man använder sin röst. Vivi hade önskat att arbetsgivaren pratade mer med den 
drabbade läraren och tog problemet på allvar, att inte schemalägga allt för långa arbetspass. 
Hon ger även förslaget att få undervisa ihop med en annan lärare emellanåt. 
 
Att musiklärare och främst sångpedagoger har en hög röstbelastning är något ofrånkomligt. 
Vivi menar att arbetet som sångpedagog och ensemblelärare även innefattar att entusiasmera 
sina elever. Hon berättade att hon gav eleverna energi via sin röst, att hon sjöng med i sina 
ensembler, något hon efter en period kände tärde på rösten. Att ständigt sjunga var inte gångbart 
och en kollega rekommenderade henne att träna bort det, något hon också gjorde. Till följd av 
detta blev hon bättre i rösten.  
 
Många av informanterna framhåller att det ställs stora krav på dem i rollen som sångpedagog. 
Vivi tar upp att många elever önskar att hon, förutom att guida dem sångtekniskt ska vara en 
terapeut och Mathilda får gång på gång påminna sina sångelever om att hon inte är en 
röstläkare. Doris nämner en situation hon tycker är svår: den då hon kanske varit tyst länge och 
ackompanjerat sin elev och plötsligt måste förevisa med sin egen röst eftersom eleven får svårt 
med något sångtekniskt. Så här beskriver hon situationen:  
 

Doris - ”Men det är liksom att man lyssnar på eleven, man sjunger upp eleven, man gör tekniska 
övningar med eleven, och så plötsligt får eleven ett problem - och då ska man förebilda!” 
Lotta - “Ah!” 
Doris - “Så från noll till- ingenstans kanske man ska förebilda i bröströst högt läge.” 
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Lotta - “Juste!” 
Doris - “Från ingenstans så ba liksom *sjunger klämd ton*, står man på max! Och då kan jag 
känna efteråt *imiterar harkling*, det där var inte helt smart...” 

 
Detta är även någonting som Mathilda nämner, att hon som sångpedagog behöver vara 100% i 
sin röst hela tiden. Hon nämner att man nästan inte kan ha en dålig dag då det märks på rösten, 
och att situationen nog ser annorlunda ut för andra instrumentlärare. Något som både Doris och 
Stina lärt sig efter många års undervisning är vikten av hur du positionerar pianot i förhållande 
till eleven, detta så att du inte behöver vrida nacken allt för mycket för att se eleven. Doris har 
även märkt att undervisning av långa elever gör att hon sträcker mer på halsen vilket hon 
upplever skapar nackspänningar och är en ofördelaktig arbetsposition under en längre tid.  

Att undervisa någon med röstproblem 
När Vivi beskriver den typiska eleven som får röstproblem målar hon upp en bild av en intensiv 
individ, någon som ”brinner i alla ändar”. Att röstproblem har mycket med personlighet att göra 
är även någonting som Stina håller med om och hon tycker det är extra svårt att undervisa en 
elev med röstproblem när hon märker att eleven måste ändra på sin talröst och sitt sätt att vara. 
Eleven kan behöva få ändra på sitt skratt och tala långsammare, något som kan vara svårt att 
ändra på. Det är något hon av egen erfarenhet vet är svårt, speciellt om eleven är en ung person. 
Stina beskriver liksom Vivi att det finns en ”elevtyp” som har större benägenhet att utveckla 
röstproblem:  
 

Stina – ”Men jag tror att... Min erfarenhet är ju också att de elever som har röstproblem är ju ofta 
ganska ‘waaah’, liksom, man pratar mycket, och snabbt och vill liksom- är sociala och jag har ju 
bara träffat dom med röstproblem med liksom heshet och läckage som är ganska hyper, liksom. Att 
det är för mycket… luft. Man lägger på för mycket.” 

 
Vivi har varit med om elever där psykiska spärrar har varit det som stått i vägen för god 
sångteknik då det orsakat spänningar. Hon menar att man som sångpedagog bör attackera 
problemet från ett annat håll, inte fokusera bara på problemet då det kan göra situationen värre. 
Hon brukar tipsa sina elever om yoga för att få en avspänning istället för klassisk träning där 
syftet kan vara god kondition och bygga muskler. Vivi berättar att en svårighet med att 
undervisa någon med röstproblem är att många har en uppfattning om hur de vill låta och pressar 
sig istället för att leta efter sin röst. Hon upplever att det tar lång tid för en elev att acceptera sin 
röst och sina begränsningar mentalt. Hon minns särskilt en elev: 
 

“Kommer ihåg, hade en kille som skulle sjunga med- han skulle absolut- han skulle sjunga som Paul 
McCartney. Ja, nu är Paul McCartney en satans poptenor, asså. Ah. Och den här snubben var inte 
det. När han *forcerar rösten* skrek och skrek och det liksom går- det handlar inte om att man ska 
hitta nån speciell ”edge” eller nånting, det handlar om att han bara ska ner med alltihop två toner. 
Och det tog ett år för honom att acceptera det mentalt. Och då var vi klara med varann. Jag kunde 
redan efter en kvart tala om för honom vad problemet var, men han ville inte acceptera det, förrän 
kanske 15 lektioner.”  

 
Doris menar att hon varje år stöter på elever med röstproblem. Röstproblem kan dock även 
uppstå till följd av felaktig teknik då en elev lär sig något nytt. Doris beskriver situationen på 
följande sätt:  
 

Doris - “Det är alltid nån som har röstproblem. Eller får röstproblem. Problemet blir ju också om 
man ska lära sig nya saker, om man tänker sig att dom är på en ganska hög nivå. Så ska dom lära 
sig nya saker. Det jag har börjat vara väldigt noggrann med att säga, det är ‘När du övar det här 
måste du vara jätteförsiktigt för du kommer göra tio gånger fel, och en gång rätt’, det vill säga du 
kommer bli sliten på dom tio gånger du gör fel och en gång rätt.” 
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Lotta - “Mm. Mm. ” 
Doris - “Så du måste öva det här väldigt koncentrerat men inte länge!” 
Lotta - “Nä.” 
Doris - “Och så måste du vila. Och så prövar du igen. Ju mer du gör rätt desto mindre sliten blir du 
men man blir ju sliten av att göra fel. Och ibland är det inte lätt när man lär sig nya saker att förstå 
vad som är rätt. Det blir ju uppgiften när man har dom i klassrummet att med en gång säga att 
‘Nej, det där var fel, för du gjorde så här, gör så här istället!’ ‘Ahaaa…’ ’Nu blev det rätt.’. Dom 
elever som spelar in sina lektioner har lättare att hitta rätt för dom kan lyssna-” 

 
Både Stina och Doris är förfärade över att elever nu för tiden har så dåliga talröster och att det 
snarare är i talrösten än sångrösten som problematiken ofta sitter. Stina införde ett eget ämne, 
Röstvård, på folkhögskolan hon arbetade på då talrösten är så viktig och enligt henne inte hinns 
med.  
 
Det finns svårigheter med att undervisa någon med röstproblem. Doris nämner exempelvis att 
”man kan inte leka liksom ‘lite’ läkare, för man vet inte vad som finns där” och jag tolkar detta 
som att en sångpedagog inte endast med hörseln kan förstå vart problemet ligger. Samtliga 
informanter är dock eniga i att det är en stor styrka att de själva har haft röstproblem och att det 
hjälper dem i undervisningen. Mathilda har upplevt att hennes röstproblem varit till fördel i 
arbetslivet då elever med röstproblem önskar att få just henne som sångpedagog. Stina beskriver 
samma känsla, att fördelen med att undervisa elever med samma problematik är att hon samlat 
på sig så många bra övningar som gör att hon kan hjälpa eleverna. Doris citerar vid ett tillfälle 
en röstläkare hon gått till:  
 

Doris – ”Han sa ‘Jag skulle aldrig gå till en sångpedagog som inte hade haft egna röstproblem. För 
jag skulle inte lita på omdömet’.” 
Lotta - “Nä.” 
Doris - *Skrattar* “Asså det är ju på sätt och vis rätt, för när man får nåt röstproblem så blir man- 
man utbildar ju sig. Det blir ju en fortbildning. ‘Varför blir det så här?’ liksom.” 

 
Vivi menar att hennes erfarenheter av röstproblem möjliggör att hon förstår eleven på ett 
annat sätt. Hon formulerar det så här:  
 

Vivi - ”Jag kan inte säga mer än att jag hör när det är okej heshet och där det inte är en okej heshet. 
Och när jag vill att dom ska gå till en doktor och får det tittat på hur ser det ut. Och… Så det har 
även hänt med musikstudenter.” 
Lotta - “Skulle du säga- det här att du kan höra det, har det någonting med att göra med hur du har 
låtit?” 
Vivi - “Det har bara med det att göra.” 
Lotta - “Ah.” 
Vivi - “Känner igen det. Jag kan gå in halsen, jag hör hur dom låter. Hör hur det känns, liksom.”  
 

Kunskap om rösthälsa 
På frågan om vad informanterna fått för information om rösthälsa under sina utbildningar fick 
Doris absolut ingen kunskap och både Vivi och Stina tyckte att de fick alldeles för lite då de 
endast berörde det grundläggande. Det är bara den yngsta informanten, Mathilda, som tycker 
att hon har fått bra kunskap om röstvård från sin utbildning. Informationen menar hon dock 
hjälpte henne att bli en bättre pedagog, men var ingenting som hjälpte henne med den egna 
problematiken. Det råder även en generell uppfattning bland informanterna att det bör talas mer 
om talteknik på alla lärarutbildningar, inte bara för de som läser musik. En av informanterna 
spelade in ett program med goda rösttips för sin mamma som arbetar som lärare och efteråt fick 
hon höra att 24 av kommunens andra lärare hade använt sig av det.  
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Att bibehålla en frisk röst 
För att bibehålla en frisk röst och minimera risken för överansträngning har informanterna lite 
olika knep, men det som alla kommer tillbaka till är hur fundamentalt det är att lära känna sin 
röst och inse sina egna begränsningar. Stina framhäver vikten av att planera låtordningen på en 
konsert så att rösten kan få vila emellanåt och att struphuvudet får sänkas. Detta är något hon 
använder själv och lär ut till sina elever. När Mathilda undervisar sina elever talar hon både om 
en fysisk men även mental upp- och nedsjungning som en proaktiv åtgärd mot röstproblem. 
 
Beträffande sångteknik talar Mathilda om att hon måste hålla uppe sin egen röstkondition, något 
hon bland annat gör genom att blåsa i fonationsrör. Doris bekräftar att egen övning är viktigt 
och beskriver även den goda effekten av att sjunga upp:  
 

Doris - “För att bibehålla en frisk rösthälsa det är att man måste öva själv. Helt enkelt. Efter jag 
hade haft den här blödningen och hade varit tyst i två veckor då ordinerade han (röstläkaren) till 
mig att jag skulle sjunga upp varje morgon. […] Värma upp helt och hållet röstapparaten innan jag 
pratade med någon. Fick jag ordination att göra hela sommaren. Jag har aldrig varit i så bra form. 
Alltså min sångteknik var så magiskt bra och då tänkte jag ‘Det här ska jag alltid göra!’ - det gick 
ju bra...!” 

 
Informanterna menar att det är viktigt att ta alla symptom av stress på allvar då de alla märker 
av att stress har en direkt påverkan på rösten. Arbetet bör anpassas efter ens förmåga och 
informanterna menar att det är de själva som måste acceptera vad de faktiskt kan och inte klarar 
av. Pauser på jobbet ska inte underskattas. Vidare talar alla informanter om att de försöker 
dricka mycket vatten, sova bra och framför allt att ha en balans i livet, exempelvis jämvikt 
mellan arbete och vila. 
 

Sammanfattande analys: Röstproblem  
Informanterna studien uppvisar både funktionella, organiska samt funktionellt organiska 
röststörningar. I en funktionell röststörning är det hur individen har använt sin röst som är 
orsaken till problemet (Hammarberg m.fl., 2007) vilket är fallet för Vivi, Stina och Doris. De 
tre kvinnorna arbetade med ett röstkrävande yrke på heltid och som frilansande sångare – även 
det röstkrävande – på fritiden. Detta bekräftar det Perulf (2014) skriver, att många 
sångpedagoger frilansar som sångare vid sidan av sin huvudsyssla. Att frilansa som sångare 
utöver att undervisa innebär en ännu tyngre belastning av rösten vilket ökar risken att utveckla 
röstproblem. 
 
Mathilda är den enda informanten som haft en organisk röststörning. I hennes fall var det något 
biologiskt, en cysta och stämbandsfåra, som var anledningen till röststörningen. Då Mathildas 
röstproblem inte är resultatet av en överansträngning skulle hon kunna vara ett exempel på det 
som Katarina Olofsson (2016, 1 januari) menar, att det finns människor som föds med anlag 
för stämbandsfåra.  
 
Jag tolkar informanternas berättelser som att röstproblem inte bara drabbade de fysiskt utan 
psykiskt. Flera av informanterna beskrev en paranoia; att de - under sjukdomsperioden – nästan 
maniskt testat sin röst för att undersöka dagsformen. Samtliga har känt ångest och oro.  De har 
även känt sig hämmade och tvingade till tystnad och stundvis ensamhet då de inte har kunnat 
umgås med sina vänner, gå ut på barer eller ens prata i telefon. Total röstvila anses av samtliga 
informanter vara hemskt vilket även Sala m.fl., (2005) menar på, då det ofta påverkar 
sinnestillståndet. Temat röstvila kommer vidare att diskuteras i näst kommande kapitel.  
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Jag märker tydligt på informanterna att rösten är en otroligt viktig del av deras identitet. Både 
Mathilda och Stina beskriver smärtsamt hur de tvingades ändra på sitt sätt att tala och skratta. 
Intensiteten - alltså lufttrycket - och frekvensen som en person talar eller sjunger i menar 
Arbetsmiljöverket (2011) är något som påverkar hur stor belastningen blir på rösten och detta 
styrker det som både Mathilda och Stina berättade. De fick båda två sänka sitt röstläge och tala 
långsammare, något som de beskriver inte kändes som dem och tog lång tid att öva in. 
 
Utifrån informanternas sätt att beskriva uppkomsten av röstproblem drar jag slutsatsen att det 
finns många olika anledningar till hur och varför röstproblem uppstår. Jag konstaterar att 
personer som har sång- och talrösten som ett av sina främsta arbetsredskap (som musiklärare 
och sångpedagoger) inte enbart är i behov av yrkesmässig kompetens utan biologiska 
förutsättningar kan även de spela in vad gäller risken för att utveckla röstproblem. För att 
bibehålla en optimal röst, som samtliga informanter anser vara viktigt i yrket som sångpedagog, 
krävs även disciplin att avstå från exempelvis rökning och alkohol - något långt ifrån alla yrken 
kräver en avhållsamhet ifrån.  
 

Sammanfattande analys: Arbetsmiljö och undervisning 
Både Doris och Stina beskriver hur de påverkar sin arbetsmiljö genom att exempelvis 
positionera pianot på ett fördelaktigt sätt i förhållande till eleven då det annars kan påfresta 
nacken att vrida den under en längre tid för att se eleven. Arbetsmiljöverket (2011) och Sala 
m.fl. (2005) bekräftar Doris och Stinas bild av att arbetsställningen har påverkan på rösten, 
eftersom kroniska muskelspänningar i nacke och axlar kan bidra till att man inte bildar rösten 
avspänt.  
 
Stina berättar att hon inte haft några problem att höras i bullriga miljöer, som ett klassrum, men 
att grundskolan varit en plats där hon varit tvungen att prata i ett högt läge för att höras genom 
bullret. Ju högre frekvens en person talar i, alltså hur ljust, desto högre belastning 
(Arbetsmiljöverket, 2011) på stämbanden och jag tolkar det som att det är röstläget Stina behövt 
tala i på grundskolan som överbelastade rösten och gav henne knutor på stämbanden. Det höga 
röstläget som Stina upplever krävs gör att hon aktivt valt bort grundskolan som arbetsplats. 
Uteslutandet av vissa undervisningsformer kan således vara ett sätt som sångpedagoger kan 
påverka sin arbetsmiljö på och belastningen som blir på rösten.  
 
Att använda sig av mikrofon och högtalaranläggning för att förebygga överansträngning är det 
endast Mathilda som gör. Hon använder sig även av icke-verbal kommunikation med sina 
elever, något som visat sig mycket effektivt. Varför det endast är Mathilda som tar hjälp av 
tekniken är svårt att säga, men jag tolkar det som att hennes beslutsamhet att inte återfå sina 
långvariga röstproblem har lett till ett ytterst medvetet arbetssätt. Hon är också yngst av 
informanterna och var den som senast tog examen, så det är troligt att hennes utbildning var 
den mest uppdaterade vad gäller de senaste rönen inom rösthälsa.  
 
Både Stina och Vivi nämner stödet de fått av sina kollegor i samband med sina röstproblem. 
Stina fick stöd i form av att en annan kollega erbjöd sig att överta en kurs som var för krävande 
för hennes röst och Vivi fick tipset att inte sjunga med sina ensembler och på så vis spara på 
rösten och minska belastningen. Jag drar därför slutsatsen att kollegor kan utgöra ett stöd som 
bidrar till en godare rösthälsa på arbetsplatsen. 
 
Perulf (2014) menar att en felaktig sångteknik kan ge upphov till röstproblem, något även Doris 
bekräftar genom att under sin intervju berätta om utmaningarna med att lära ut ny teknik och få 
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sångeleven att förstå när den sjunger rätt och när den inte gör det. Doris är noggrann med att 
berätta för eleven att det tar tid att lära musklerna något nytt och att den ska vara medveten om 
att den kommer göra fel till en början. Eleven ska enligt Doris förvänta sig att göra fel tio gånger 
och en gång rätt. Precis på samma vis menar Perulf (2014) att något som upplevs som ovant till 
en början, exempelvis en ny sångteknik, kan spänna muskler och således även det leda till 
rösttrötthet. Doris menar, i enighet med författaren, därför att eleven ska öva på den nya 
tekniken koncentrerat, men under korta perioder. 
 
Samtliga informanter använder sin egen erfarenhet av röstproblem för att hjälpa sina elever i 
undervisningen. Att ha genomgått röstproblem är som en fortbildning, uttrycker sig Doris. Vivi 
menar att hennes röstproblem gör att hon lättare kan höra på eleverna vad som händer i rösten 
och urskilja om det är en frisk heshet eller något som behöver kollas upp hos en röstläkare. Jag 
tolkar det som att informanterna ser röstproblemen de gått igenom enbart som en styrka och 
något som gjort dem till bättre sångpedagoger. 

Sammanfattande analys: Optimerad rösthälsa  
Samtliga informanter är idag återställda och känner inte längre symptom från tidigare 
röststörningar. Jag upplevde dock samtliga informanter som något förvånade när jag frågade 
vad de hade för strategier för att bibehålla en frisk röst, jag tolkade deras reaktion som att de 
inte hade någon aktiv plan för detta utan att det gick per automatik. Flera av informanterna fick 
tänka till en stund innan de gav sitt svar. Det som framkom från samtliga var vikten av att sova 
bra och att hålla strupen återfuktad genom att dricka mycket vatten. Detta stämmer väl överens 
med vad både Perulf (2014) och Arbetsmiljöverket (2011) rekommenderar för att stämbanden 
ska kunna fungera optimalt. Stina är noggrann med att sjunga upp innan en röstkrävande 
aktivitet och att slappna av så att struphuvudet sänks. Doris tycker även hon att uppsjungning 
har mycket god effekt på hennes röst, att hennes sångteknik då optimeras. Detta bekräftar det 
Enflo och Sundberg (2009) hävdar, att effekten av att sjunga upp är att stämbanden blir mer 
elastiska hos kvinnor.  
 
Det viktigaste för att bibehålla en frisk röst menar Stina är att inse sina högst individuella 
begränsningar. För Stina innebar detta att tala långsammare och i ett mörkare läge samt att inte 
arbeta på grundskolan då hon ansåg det för krävande för hennes röst. Att inse vad rösten klarar 
och inte klarar av och leva därefter är även något Mathilda fått göra eftersom hon, liksom Stina, 
ändrat på sitt sätt att tala för att kunna göra det hon drömmer om i livet – att få arbeta med sång.  
 
Precis som det tog lång tid för Stina och Mathilda att vänja sig att tala i ett nytt läge menar 
Hammarberg m.fl., (2007) att det kan ta tid för en sångelev att acceptera och vänja sig vid hur 
den låter, särskilt om eleven går från en tonårsröst till en vuxen röst. Vill eleven inte acceptera 
sin röst kan den försöka kompensera muskulärt för att låta som tidigare vilket kan vara skadligt 
för rösten (Hammarberg m.fl., 2007). Vivi mötte en elev som önskade låta som sin idol Paul 
McCartney, vilket var för krävande för hans röst. Perulf (2014) menar att sjunga över sin 
förmåga skulle kunna jämföras med kroppslig överansträngning och kan orsaka heshet. Vivi 
berättade hur eleven envisades med att låta som sin idol (”skrek och skrek”) och att det tog 
honom lång tid att acceptera sina begränsningar och ta till sig Vivis rekommendationer att sänka 
låten för att bättre passa hans röstläge. Det till synes ironiska är dock att vi människor sällan 
inser våra begränsningar förrän vi gått över dem. 
 
Att få sångelever att inse sina begränsningar är enligt min tolkning just det som informanterna 
själva fått göra själva för att bibehålla en god rösthälsa. Att inse det kan se ut på många olika 
sätt, för Vivi var ett exempel att inte sjunga med sina elever för att ge dem energi. För Mathilda 
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var det att lägga om sin röst och ta hjälp av verktyg i sitt arbete. Stina accepterade sina 
begränsningar då hon bestämde sig för att inte längre jobba i grundskolan och framför allt skära 
ner på sin arbetsbelastning. Doris passar på att sjunga upp tillsammans med sina sångelever för 
att vara uppvärmd. Sedan informanterna insett sina begränsningar och anpassat sin 
arbetssituation efter dessa har de inte haft några problem. Min slutsats blir således att sångare, 
så väl som alla med ett röstkrävande arbete, behöver inse sina personliga begränsningar för att 
minimera risken för röstproblem.  
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DISKUSSION 
 
Detta kapitel börjar med en kort sammanfattning av studiens resultat. Resultatet diskuteras 
sedan i relation till bakgrundslitteraturen. Detta efterföljs av en avslutande reflektion samt 
förslag på framtida forskning. 
 
Syftet med studien är att undersöka hur röstproblem kan påverka sångpedagoger i deras 
arbete. För att uppnå detta syfte har jag intervjuat fyra verksamma sångpedagoger om deras 
upplevelser kring röstproblem. Frågorna jag ställde under intervjun baserades på tre 
frågeställningar:  
 

- Hur kan röstproblem påverka sångpedagoger fysiskt och psykiskt?  
 
- Hur kan arbetsmiljön påverka sångpedagoger och vice versa?  
 
- Vilka strategier utvecklar sångpedagoger för att optimera både sin egen och 
sina elevers rösthälsa? 
 

I resultatet framgick att det vanligaste sätt som röstproblem artat sig för informanterna fysiskt 
är heshet samt ett begränsat tonomfång. Röstproblem påverkade dem psykiskt i form av 
nedstämdhet och att de kände sig begränsade. De beskrev även en paranoia där de var tvungna 
att hela tiden testa sin röst för att lyssna på hur den lät jämfört med gårdagen. Arbetsmiljön, 
som temperaturen i och storleken på lokalerna, luftfuktigheten, ventilationen samt stress och 
arbetsställning påverkar rösthälsan. Även storlek på gruppen eller ålder på de som undervisas 
kan spela in. Sångpedagoger kan påverka röstbelastningen i arbetet och sin arbetsmiljö genom 
att exempelvis utesluta vissa undervisningsformer, instruera icke-verbalt samt använda sig av 
verktyg som mikrofon och högtalare. För att sångpedagoger ska optimera sina elevers och sin 
egen rösthälsa gäller samma råd – att inse och acceptera sina egna röstbegränsningar och arbeta 
därefter. 
 

Sångpedagog – ett riskfyllt arbete? 
Baserat på informanternas berättelser drog jag slutsatsen att en metod för sångpedagoger och 
musiklärare att minimera risken för röstproblem är att undvika arbetsformer som kräver mer än 
det som är inom deras röstliga kapacitet. Jag ställer mig nu istället frågan om det kanske snarare 
är arbetsmiljön för musikläraryrket som behöver ändras. Enligt Morrow och Connor (2011) 
löper musiklärare fyra gånger så hög risk som klassrumslärare att utveckla röstproblem vilket 
får mig att tvivla på om det är rimligt att en musiklärare och klassrumslärare arbetar på samma 
villkor då förutsättningarna (särskilt för en musiklärare som sjunger med sina elever) är så olika. 
Yrket kommer, som känt, med en hög arbetsbelastning på rösten och det kan därför 
argumenteras för ett annat upplägg av arbetet än det klassrumslärare har.  
 
I studien som Hunter och Titze (2009) genomförde var tiden som det tog för stämbanden att 
fullständigt återhämta sig efter en röstbelastning mellan 12 – 18 timmar. I undersökningen 
talade lärarna med relativt stark volym i två timmar. I enlighet med Morrow och Connor (2011) 
löper sångpedagoger extra hög risk att utveckla röstproblem då sång, som bekant, är mer 
krävande för rösten än tal. För en musiklärare eller sångpedagog arbetar heltid, alltså åtta 
timmar på en arbetsdag och således utsätter sig för en tung röstbelastning, visar Hunter och 
Titze (2009) att det kan komma att krävas mer än 12 – 18 timmar för full återhämtning.  
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En heltidsarbetande sångpedagog som blir överansträngd på arbetsplatsen under veckans första 
arbetsdag har sällan upptill 18 timmar eller mer som krävs för en full återhämtning innan 
nästkommande arbetsdag börjar. Byggs överansträngningen på under arbetsveckan är det först 
på helgen som tillräckligt många timmar ges för att kunna återhämta sig fullständigt. Om inte 
stämbanden får återhämta sig liknar Hunter och Titze (2009) rösten vid ett öppet sår som aldrig 
läker vilket kan resultera i ett funktionellt eller funktionellt organiskt röstproblem (Hammarberg 
m.fl., 2007; Sala m.fl., 2005). En tyngre belastning, som lett till en större skada på stämbanden, 
kräver längre tid för återhämtning och total röstvila, enligt författarna, något som i det här 
exemplet skulle kunna betyda total tystnad under helgen. Sala m.fl. (2005) förespråkar inte total 
röstvila då det påverkar det psykiska tillståndet vilket leder till en debatt kring vilket av det 
fysiska och psykiska välmåendet som ska prioriteras. Morrow och Connor (2011) skriver att 
lärare, oavsett ämne, tenderar att se röstproblem som något arbetsrelaterat de fått förlika sig 
med, men ska verkligen lärare tvingas till tystnad utanför arbetet och således få sitt privatliv 
och möjligen psykiska tillstånd påverkat baserat på det yrke de valt? Är det kanske inte snarare 
förutsättningarna för arbetet som måste ändras? Den röstliga arbetsbördan för en 
klassrumslärare och en musiklärare är inte densamma (Morrow & Connor, 2011). Som tidigare 
nämnt ska arbetsgivaren enligt Arbetsmiljölagen (AFS 1994:01) erbjuda arbetsanpassning 
vilket ingen av informanterna i studien kände till. Vidare trodde informanterna att få lärare 
kände till detta. Röstproblemen hos lärare har ökat sedan 90-talet (Hammarberg m.fl., 2007) 
och en faktor som påverkat detta kan vara lärares, likt informanterna i studiens, okunskap om 
sina rättigheter.  

 
Att kunskap om rösten kan förhindra röststörningar finns det många källor som visar. Enligt 
Hammarberg m.fl. (2007) skulle röststörningar kunna förhindras genom förebyggande 
rösthälsovård och en ökad medvetenhet om röstergonomi. Enligt Arbetsmiljöverket (2011) kan 
röstträning och kännedom om rösten minska belastningseffekten. Kunskap om hur röstorganet 
fungerar skapar en medvetenhet om röstens begränsningar och möjligheter vilket kan motverka 
rösttrötthet (Perulf, 2014). Eftersom röstvård är en obligatorisk del i musikundervisningen 
(Skolverket, 2011a, 2011b, 2011c) skulle det kunna ses som en statlig preventiv åtgärd mot 
röstproblem. Att röstproblem hos lärare ökat samt att tre av fyra informanter i studien tycker att 
de fått för lite undervisning i röstvård tyder på att det kan råda en bristande kunskap hos 
lärarkåren. Om inte musiklärarna, och i synnerhet sångpedagogerna, fått tillräckligt med 
undervisning i rösthälsa kan det bli ett stort problem för de själva men även eleverna de 
undervisar. Ett möjligt scenario om lärarna saknar kunskap är att ämnet Röstvård förbises eller 
att lärarna undervisar i det utan att riktig veta vad de talar om. Eleverna hade således gått miste 
om förutsättningarna för kunskap inom röstvård vilket skolan ska ge dem (Skolverket, 2011b). 
Ett annat möjligt scenario är att en lärare utan tillräcklig kunskap om ämnet lär eleverna felaktig 
tal- och sångteknik vilket kan resultera i röstproblem. För att undvika att lärare lämnar sin 
profession på grund av arbetsrelaterade röstproblem förespråkar Hunter och Titze (2009) mer 
röstvård i samtliga lärarutbildningar. För lärare som upplever att de inte har den kunskapen som 
krävs inom ämnet kan det argumenteras för att arbetsgivaren ska erbjuda kontinuerlig 
fortbildning, för musiklärare så väl som klassrumslärare. 
 

Är en sångpedagog med erfarenhet av röstproblem bättre? 
En problematisk aspekt av röststörningar är att de kan vara svåra att upptäcka. Fonasteni är 
exempelvis någonting som inte syns vid en läkarundersökning (Hammarberg m.fl., 2007) utan 
något som känns hos den drabbade. Även större knottror och cystor på stämbanden samt 
stämbandsfåra kan vara oerhört svårt att upptäcka då man lyssnar på en röst eftersom sångares 
tränade muskler kan överkompensera för hesheten. Detta hade informanterna i studien 
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erfarenhet av och en blev feldiagnosticerad i många år på grund av sin goda teknik. Att en 
sångpedagog som haft röstproblem är bättre att undervisa än någon som inte haft det finns det 
inget bevis för, men baserat på resultatet i studien finns det skäl att tro att erfarenhet underlättar 
undervisningen av en elev med liknande problematik. En informant i studien beskriver att hon 
”hör hur det känns” i elevens röst vilket kan tyda på en möjlighet att eventuella spänningar eller 
felaktig teknik lättare uppmärksammas av någon som själv använt rösten på samma sätt. En 
annan informant framhåller att övningarna som hjälpt henne själv med framgång gått att 
applicera på elever med röstproblem. Något som dock försvårar situationen att undervisa en 
elev som har röstproblem är att det inte alltid behöver höras (eller för den delen synas) vad 
problemet är för något. I studien kom det fram att en av informanterna varit med om flera 
sångpedagoger - även läkare - som inte hörde eller såg något problematiskt trots att hon själv 
kände att det inte stod rätt till. En sångpedagog kan inte med säkerhet definiera röstproblem 
eftersom röstorganet ligger dolt. Kanske är det snarare sångpedagogens uppgift att få eleven att 
bli medveten om sin egen anatomi och känna efter hur det faktiskt känns? 
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Avslutande reflektion 
 
Studien jag genomfört hade syftet att undersöka hur röstproblem kan påverka sångpedagoger i 
deras arbete. Detta gjordes genom en kvalitativ intervjustudie där datan analyserades genom en 
existentiellt inriktad hermeneutik, alltså att forskaren använder sin egen förförståelse av ämnet 
för att tolka och förstå (Westlund, 2015). Jag var intresserad av informanternas upplevelser och 
känslor kring temat röstproblem och genom en semi-strukturerad intervju gavs informanterna 
möjlighet att öppna upp sig och fördjupa sina tankar och resonemang. Då jag var väl bekant 
med informanterna underlättades arbetet med analysen eftersom jag är van vid deras sätt att 
formulera och uttrycka sig på. Resultatet som presenterades hade stöd i litteraturen och den 
forskning jag presenterat.  
 
Med studiens tidsram i beaktning valde jag att intervjua fyra sångpedagoger. Hade mer tid 
funnits hade det varit intressant att intervjua fler sångpedagoger och på så sätt få en bredare bild 
av sångpedagogers generella erfarenheter av ämnet och inte just mina fyra informanters 
erfarenheter. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) framhäver att det kan behövas mellan tio 
– femton intervjuer med personer från samma grupp för att resultatet ska anses vara 
representativt, något jag är medveten om. Förutom att informanterna är få till antalet är de även 
frukten av ett bekvämlighetsurval, något som Bryman (2011) menar på visserligen kan ge 
intressanta resultat men aldrig anses vara generaliserbart. Studien har dock aldrig utgett sig för 
att komma fram till något generellt resultat som är representativt för alla Sveriges 
sångpedagoger och därför ser jag inte urvalet ligga studien i fatet. Två av intervjuerna 
genomfördes digitalt, något jag helst hade undvikt, men utöver det finns inga moment jag 
önskar utfördes annorlunda. 
 
Något jag reflekterat över under arbetets gång är hur många röststörningar vi hade kunnat 
undvika i vårt samhälle om det undervisats i ämnet röstvård mer. Det ingår visserligen för 
eleverna i musikundervisningen i skolan (Skolverket, 2011a, 2011b, 2011c) men frågan är om 
Sveriges lärare tycker att de fått tillräckligt med kunskap under sin utbildning för att möta de 
röstliga krav som följer med yrket. Att det kassettband med röstövningar som Vivi gjorde till 
sin mamma skickades runt till över 24 lärare och att röstproblemen hos lärare ökat sedan 1990-
talet (Hammarberg m.fl., 2007) kan visa på att både behovet och efterfrågan på kunskaper inom 
röstvård finns.  
 
Som sångpedagog till en elev med röstproblem kan man inte med säkerhet veta att de råd man 
ger eleven är ”de rätta”. Eleven kan som bekant känna att någonting är fel utan att det hörs på 
tonen. Vissa röstproblem behöver undersökas av en läkare och kan lätt förbises av en 
sångpedagog, speciellt om eleven är på en högre teknisk nivå och kan överkompensera för 
problemen muskulärt (Hammarberg m.fl., 2007). Hörseln och synen är de verktyg som 
sångpedagogen har att tillgå för att hjälpa eleven, och som Mathildas fall tydligt visar är det 
inte nog för att diagnosticera vad för typ av röststörning det rör sig om. Som sångpedagog kan 
man inte ”leka ’lite’ läkare” som Doris säger, något jag kommer ta med mig i framtiden. 
 
Jag gav min studie titeln ”Jag skulle aldrig gå till en sångpedagog som inte hade haft egna 
röstproblem” efter vad en av informanterna berättat att en foniatriker sagt. Jag valde titeln 
eftersom jag vill väcka en reaktion – är en sångpedagog med erfarenhet av röstproblem 
verkligen bättre än någon som inte haft det? Samtliga informanter i studien anser sin erfarenhet 
av röstproblem vara en tillgång och styrka då det bland annat hjälper dem att vara mer 
uppmärksamma på exempelvis heshet och eventuella spänningar. De har även flera övningar 
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och tips till elever som haft liknande problematik som de själva haft men utifrån denna studie 
går det inte att säga att en sångpedagog utan samma erfarenhet med säkerhet skulle sakna detta. 

Förslag på vidare forskning 
 
Eftersom röstproblem hos lärare ökar (Hammarberg m.fl., 2007) ser jag ett behov av att fler 
studier görs kring ämnet. I synnerhet då musiklärare löper en mycket högre risk för 
överansträngning (Morrow & Connor, 2011). Doris och Stina upplever en försämring i elevers 
talteknik vilket även gör det intressant att undersöka hur elever upplever röstvård.  
Följande ämnen anser jag hade varit intressanta att utforska vidare:  
 

- Röstvården inom grundskolan. Hur länge har det varit en del av den obligatoriska 
undervisningen? Det står med som ett obligatoriskt moment i musikundervisningen i 
styrdokumenten, men är det något som musiklärare faktiskt jobbar med? Hur jobbar de 
med röstvård i så fall? Hur upplever lärarna och eleverna ämnet? 

 
- Röstvården på lärarutbildningar. Förr var det en obligatorisk del i lärarutbildningen, 

varför togs det bort? Arbetsmiljöverket (2011) hävdar att röstträningen på musik- och 
lärarhögskolorna var väldigt varierande under 90-talet, vad hände just då? Hur 
upplever lärare som inte fått röstträning sina röster jämfört med de lärare som fått det?  

 
- Manliga sångpedagoger med röstproblem. Enligt forskning är de mindre utsatta, men 

hur vanligt är det? Skiljer sig anledningarna till att manliga sångpedagoger får 
röstproblem jämfört med kvinnliga?  
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
1. Berätta kortfattat om dig (exempelvis, ålder, utbildning, hur länge du arbetat som 
sångpedagog) 
 

a. Har du, förutom huvudsysslan som sångpedagog även jobbat som artist / 
körledare / ensemblelärare / klasslärare? 
 
b. Jag kommer nu att nämna olika typer av röstproblem, som Arbetsmiljöverket 
har listat som vanliga, vilket eller vilka har du upplevt? 
 

- Heshet 
- Ansträngdhet 
- Rösttrötthet (under en längre tid) 
- Känsla av att något sitter i halsen 
- Harklingsbehov 
- Att rösten inte bär 
- Att rösten är svag 
- Svårigheter att höras i bullriga miljöer 
- Sveda och värk i halsen                                          

 
c. Vill du lägga till ett eller flera symptom du kände som inte nämndes? 

  
 
2. Berätta om dina röstproblem! 
 

a. Hur uppstod problemen i förhållande till din utbildning? (Under, innan, 
efter?) 
 
b. Fick du någon kunskap om rösthälsa under din utbildning? (Vad för typ?) 
 
c. Har du haft röstproblem vid fler än ett tillfälle? 
  
d. Skulle du säga att du är återställd idag? Kan du märka av spår av problemen? 
I så fall, hur? 

 
 
3. Hur ser det ut där du arbetar idag? (Helklass? Halvklass? Enskilda lektioner?) 
 

a. Påverkar lokalerna där du jobbar din röst och i så fall hur? (Luftfuktighet, 
akustiken, storlek på rummet, avstånd till eleverna etc). 
  
b. Om du undervisar i fler ämnen än enskilda sånglektioner, märker du någon 
skillnad i ansträngdhet beroende på vad du undervisar i? Vilken 
undervisningsform är mest krävande på rösten? 
 
c. Något annat i din arbetsmiljö som du upplever har en påverkan på din röst? 
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d. Om du varit anställd vid den tiden som du hade röstproblem, hur blev du 
bemött av din arbetsgivare? 
 
e. Enligt arbetsmiljölagen ska “arbetsgivaren se till att det finns en lämplig 
organisation för arbetsanpassning och rehabilitering på arbetsplatsen”, hur 
kopplar du det till fenomenet röstproblem? 
 
f. Om du varit anställd vid den tiden som du hade röstproblem, har du fått ta del 
av ett sådant stöd där du arbetat? 
 
g. Har du någon erfarenhet av hjälpmedel i undervisningssammanhang? (Ex. 
användning av mikrofon) 
 
h. Har dina röstproblem påverkat vad du kan jobba med? (Ex. är det något du 
fått ge upp?) 
 

 
4. Vad är din erfarenhet av att bemöta elever med röstproblem? 
 

a. Underlättar din egen erfarenhet av röstproblem undervisningen av en elev 
som har samma problematik? 
 
b. Finns det några svårigheter med att undervisa någon som har röstproblem? 
 
c. Väcker elevens röstproblem några förnimmelser hos dig, ex smärta, 
spänningar? 
 
d. Är en god rösthälsa något du jobbar pro-aktivt med dina elever eller är det 
något du jobbar med om något skulle uppenbara sig? 
 
e. Talar du någonsin med dina elever om en rutin för återhämtning? 

  
 
5. Har du, av läkare eller sångpedagog, blivit ordinerad total röstvila? 
 

a. Hur påverkade detta dig? 
 
b. Har du en rutin för återhämtning? I så fall, hur ser den ut? 
 
c. Hur gör du för att bibehålla en frisk röst? 
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