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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med studien var att identifiera och kartlägga faktorer i 

professionella operakoristers arbetsmiljö och yrkesutövande som påverkar 

röstfunktion och rösthälsa.  

Metod: I studien användes en kvalitativ metod, i form av 

fokusgruppsintervjuer. Deltagare i studien var 15 operakorister vid ett svenskt 

operahus, indelade i fyra grupper efter kön och ålder. Intervjuerna skedde på 

deltagarnas arbetsplats och uppsatsförfattaren agerade moderator för samtalen. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades. Därefter gjordes en analys enligt 

systematisk textkondensering, för att identifiera relevanta faktorer ur materialet 

och systematisera dessa.  

Resultat: Analysen resulterade i nio kategorier, som belyser inom vilka 

områden de påverkande faktorerna återfinns: återhämtning, planering, 

numerär, repertoar, korsalsarbete, sceniskt arbete, fysik och hälsa, sångrösten 

som arbetsverktyg samt psykosociala aspekter.  

Slutsatser: I opera är en hög röstbelastning inte möjlig att undvika, men 

arbetsmiljöfaktorer som akustik, schemaläggning och repertoarval påverkar 

graden av belastning och därmed risken för överbelastning. Återhämtning är 

den absolut viktigaste skyddande faktorn och måste betraktas som en 

förutsättning för att sångarna skall kunna fortsätta utföra ett så högbelastat 

jobb. 

Sökord: Operasångare, Röstbelastning, Arbetsmiljö, Fokusgrupper 

  



 

 

Abstract 

Aim: The aim was to identify and map factors in professional opera choristers’ 

work environment that affect their vocal function and vocal health.  

Method: A qualitative research method was applied, using focus group 

interviews. The participants of the study were 15 opera choristers from a 

Swedish opera house, divided by gender and age into four groups. The 

interviews took place at their workplace, with the author as moderator. The 

interviews were recorded and transcribed. Systematic text condensation was 

used to extract relevant factors from the material and systematize them. 

Results: The analyse resulted in nine categories that illustrate areas where 

vocal stress factors are present: recovery, planning and scheduling, manpower, 

repertoire, music rehearsals, stage work, physical health, vocal aspects and 

psychosocial aspects.  

Conclusions: A certain degree of heavy vocal loading is unavoidable in opera 

singing, but factors like acoustics, scheduling and choice of repertoire have an 

impact on the extent of loading. Recovery is the most important protective 

factor and must be regarded as a necessity for the singers to be able to keep on 

performing.   

Keywords: Opera singers, Vocal loading, Work environment, Focus groups 
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Introduktion 

Inledning 

Upprinnelsen till föreliggande studie är att pensionsåldern för offentliganställda 

scenkonstnärer höjdes till 65 år, från och med 2015. Tidigare hade såväl operasolister som 

operakorister kunnat pensionera sig vid 52 års ålder (Lundstedt, 2015). De långsiktiga vokala 

konsekvenserna av denna förändring är svåra att förutse, då det saknas kunskap och forskning 

på området. Därför togs ett initiativ till ett forskningsprojekt om sångröstens belastning och 

åldrande under yrkeslivet (Sveriges Yrkesmusikerförbund, 2019). Forskningsprojektet leds av 

Pontus Wiegert, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Lunds 

Universitet.  

Denna magisteruppsats är en delstudie som ingår i den första fasen av projektet, vilken 

behandlar arbetsmiljö och belastning.  Det är angeläget att förstå mer om den röstliga 

belastning som operasångare utsätts för i arbetet, och vilken påverkan arbetsmiljön har. Med 

en ökad kunskap om detta kan man göra insatser som minskar risken för överbelastning, och 

därmed skapa bättre förutsättningar för friska och hållbara röster. 

 

Syfte 

Studiens syfte är att identifiera och kartlägga faktorer i professionella operakoristers 

arbetsmiljö och yrkesutövande som upplevs påverka röstfunktion och rösthälsa.  

 

Bakgrund 

Röstbelastning 

Definitioner: Denna studie rör personer som kan betraktas som vokala atleter, då de i 

egenskap av professionella sångare är röstmässigt mycket vältränade och arbetar med en hög 

aktivitet i rösten. Därför behövs definitioner som kan differentiera mellan den belastning som 

bidrar till upprätthållandet av en önskvärd kondition, och den belastning som är potentiellt 

skadlig. Detta är inte helt enkelt, då det inte finns någon konsensus om definitioner för 

röstbelastning i litteraturen. Dessutom är forskningen som regel gjord utifrån talrösten. 

Whitling (2016) använde i sin doktorsavhandling termen vocal loading som en neutral term, 

likställd med röstanvändning. För att beskriva en ökad röstbelastning som i någon mån leder 

till rösttrötthet använde hon termen heavy vocal loading. Utifrån det mönstret används i denna 

studie termerna i översättning: röstbelastning och hög röstbelastning. Termen överbelastning 

används övergripande som beskrivning för en mycket hög röstbelastning med varaktiga 

symtom som följd, samt ökad skaderisk. Denna definition är inspirerad av hur Vilkman 

(2004) i sin studie graderade konsekvenser av hög röstbelastning i röstintensiva yrken. 

Lindriga konsekvenser kunde vara heshet eller obehagskänslor som försvann fort. Allvarliga 

konsekvenser kunde dels vara samma symtom, men som tog mycket längre tid på sig att 

försvinna, dels stämvecksförändringar som noduli och polyper.  

Sångare använder påfallande ofta uttrycket ”sliten i rösten” när de beskriver obehag 

och ökad ansträngning i samband med fonation. Detta kan enligt uppsatsförfattarens 

erfarenheter som operasångare tolkas både som rösttrötthet och som tecken på överbelastning. 

Gränserna mellan dessa blir givetvis flytande. 
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Röstbelastning för sångare. Oavsett hur oklara definitionerna än ter sig och hur 

talinriktad forskningen än är, måste ändå fonationen anses vara utgångspunkt för 

röstbelastningen, med dess grundparametrar duration, intensitet och frekvens. En ökning inom 

en eller flera av dessa innebär en ökning av aktiviteten i stämvecken, och därmed 

röstbelastningen, i någon mån (Phyland, 2017). Musikkontexten innebär förstås att alla tre 

parametrar är dels mer eller mindre fastlagda på förhand, dels oftast förhöjda i förhållande till 

tal. 

Rumsakustiken och ljudvolymen från medmusikanter är viktiga faktorer i 

sammanhanget, då sångare, liksom andra musiker, i hög grad förlitar sig på auditiv feedback 

för att kontrollera och korrigera sitt ljud (Stewart, Kling & Allen, 2016). Det krävs med andra 

ord att man hör sig själv väl. Om så inte är fallet, och man känner sig ”överröstad” av 

omgivningen, tvingas man höja röststyrkan. Fenomenet att röststyrkan, och därmed 

röstbelastningen, höjs i relation till den omkringliggande ljudnivån brukar kallas för 

Lombardeffekten. Denna påverkar alltså även sångare (Vilkman, 2004), även om det sannolikt 

sker med en större medvetenhet än vid tal, samt att det måste balanseras mot behovet av att 

höra medmusikanterna också. 

Då även fonationssättet påverkar belastningsgraden, innebär olika genrer och 

sångideal olika hög belastning, vilket visades i en studie av Sundberg, Gramming och  Lovetri 

(1993). De undersökte skillnader mellan operasång och så kallad belting, en sångteknik som 

ofta används i musikalgenren, och fann att operasång karaktäriserades av måttligt subglottiskt 

tryck, måttliga adduktionskrafter i glottis, måttlig käköppning, lågt ställt larynx och öppet 

svalg. Belting karaktäriserades i princip av det motsatta, och bedömdes därmed vara mer 

belastande.  

Rösttrötthet. Rösttrötthet är ett begrepp som också har flera definitioner i litteraturen. 

Vilkman (2004) definierade det som obehag i relation till fonation, medan McCabe & Titze 

(1994) karaktäriserade det som ökad fonatorisk ansträngning i kombination med minskad 

fonatorisk kapacitet. I en annan studie menade Titze (1999, refererat i Whitling, 2016) att det 

betingas av dels muskeltrötthet i larynxmuskulaturen, dels påverkan på stämveckens lamina 

propria. Ett vanligt symtom i sångsammanhang är höjd fonationströskel, då sångaren tvingas 

trycka på med mer luft än vanligt för att åstadkomma en avsedd ton, vilket innebär svårigheter 

att få till en svag nyans i sitt sjungande. Carroll et al. (2006) genomförde en pilotstudie om 

rösttrötthet hos sångare under intensiva arbetsperioder, som innefattade självskattningar av 

upplevd ansträngning samt svårighet att sjunga svagt (IPSV, inability to produce soft voice). 

Även om studien var för liten för att kunna dra några statistiska slutsatser, så visade den ändå 

på vissa trender. Hög röstbelastning resulterade i ökad ansträngning och IPSV direkt efter 

belastning, men i ännu högre grad med en fördröjning på 24–72 timmar. Försämringarna 

mildrades om belastningen föregåtts av åtminstone 48 timmars röstvila. Två eller fler dagar i 

rad av hög röstbelastning, separerade av endast 24 timmars lägre belastning, resulterade i att 

sångarna stannade kvar på en hög nivå av ansträngning och IPSV utan att någon återhämtning 

skedde. För flera av deltagarna uppträdde upplevelsen av ansträngning ett dygn före 

upplevelsen av IPSV. Författarna spekulerade att, om rösttrötthet kan härledas till både 

larynxmuskulaturen och stämveckens lamina propria, skulle den omedelbara upplevelsen av 

ansträngning kunna orsakas av ren muskeltrötthet. Svårigheter att sjunga svagt skulle däremot 

kunna orsakas av  ödem i lamina propria, vilket tänktes uppstå med viss fördröjning och 

påverka adduktionen och slemhinnevågen.  
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Operarösten 

Det finns krav som alla operasångare måste uppfylla, utöver att sjunga vackert enligt 

genrens konventioner. De måste kunna göra sig hörda utan elektronisk förstärkning, genom en 

orkester, i stora publikfyllda lokaler. De måste också orka göra detta genom en hel 

operaföreställning, ofta flera kvällar i veckan. Detta har genererat en sångteknik som, bortsett 

från estetiska ideal, bygger på att optimera resonans och övertonsrikedom – för maximal 

hörbarhet, samtidigt som larynxmuskulaturen och stämvecken avlastas i möjligaste mån – för 

maximal uthållighet (Lindblad, 1992, Eken, 1998, Sundberg, 1987). 

Hörbarheten kan förbättras genom att göra modifieringar i artikulationsapparaten, som 

på olika sätt utökar resonansutrymmet och förstärker högre övertoner. En viktig teknik som 

används i synnerhet av manliga sångare är den så kallade sångformanten, där sångaren genom 

att bland annat sänka larynx och vidga svalget kan föra två eller tre formanttoppar (F3–F5) 

närmare varandra så att de förstärker varandra. För kvinnliga röster i högt läge är inte 

sångformanten ett alternativ då övertonerna ligger för glest för att någon av formanterna skall 

få någon större intensitet. Dessa sångerskor måste istället försöka höja första formanten (F1) 

så den närmar sig grundtonen, som i höga lägen, på vissa vokaler, hamnar ovanför 

frekvensområdet för F1. Då F1 styrs primärt av käkens position i höjdled, höjer sångerskan 

dess frekvens genom att sänka käken. Detta kan öka intensiteten med så mycket som 25 dB, 

men det ändrar också vokalfärgen radikalt (Lindblad, 1992, Sundberg, 1987).  

Hörbarheten är givetvis också beroende av att åstadkomma en fonation som är så 

effektiv som möjligt, vilket kräver en balanserad avvägning mellan det subglottiska trycket 

och motståndet, adduktionskraften, i glottis (Lindblad, 1992). Det är ofrånkomligt att den 

stora röststyrka som ofta krävs i opera, fordrar ett förhållandevis högt subglottiskt tryck och 

ett motsvarande högt motstånd i glottis. Dock leder en överdrift i tryck och adduktion till en 

pressad röstkvalitet som är ansträngande och potentiellt skadligt i längden, medan motsatsen 

leder till läckage, otillräcklig ljudstyrka samt sämre förmåga att sjunga långa fraser.  

För att avlasta stämvecken och larynxmuskulaturen behöver sångaren med sin 

andningsmuskulatur hålla en utomordentlig kontroll över det subglottiska trycket, för att styra 

luftflödet, ljudstyrkan och till viss del även tonhöjden (Lindblad, 1992). Detta sker genom att 

inandningsmuskulaturen aktiveras under utandning för att motverka de elastiska krafter som 

vill tömma lungorna, varpå luftströmmen kontrolleras genom att gradvis aktivera buk- och 

flankmuskulaturen. Detta är vad som vardagligt brukar kallas stöd (Eken, 1998). Exakt hur de 

olika andningsmusklerna arbetar för att kontrollera det subglottiska trycket kan dock skilja sig 

åt mellan sångare (Sundberg, 1987).  

 

Operakören 

Större operahus har som regel en fastanställd kör, på samma sätt som man har en 

orkester. Operakörerna vid Sveriges tre större operahus, Stockholm, Göteborg och Malmö, 

består av mellan 36 och 54 personer (sv.opera.se; www.malmoopera.se; www.operan.se) På 

större operahus i Tyskland kan en operakör vara upp till 80 personer 

(www.deutscheoperberlin.de). Koristerna är heltidsanställda professionella operasångare som 

medverkar i alla operaproduktioner där körmusik ingår, till skillnad från solister som i princip 

bara sjunger roller som anses ingå i deras röstfack, alltså deras specifika rösttyp. 

Operakoristerna anställs efter provsjungning som sångare i en viss stämgrupp enligt typisk 

körmodell, exempelvis andratenor eller förstaalt.  

http://www.malmoopera.se/
http://www.operan.se/
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Arbetssituation. Genomgången som följer är ett försök att sammanfatta hur körens 

arbete i en operaproduktion ser ut, utifrån uppsatsförfattarens förförståelse och erfarenheter av 

arbetet som operasångare. 

 Arbetsbördan för operakorister avgörs i stort av de aktuella produktioner de är 

inblandade i, och kan därför variera mycket. En opera kan vara upp emot sex timmar lång 

men också vara en enaktare på en timme. Somliga operor har ingen kör alls, medan andra 

verk är ansedda som ”köroperor” där kören är mycket aktiv. Det är vanligt att operakören 

också medverkar på konserter i operans regi. Vissa operakörer medverkar dessutom i 

musikalproduktioner. 

Arbetet med en operaproduktion kan sägas bestå av tre faser: musikalisk instudering, 

sceniska repetitioner och föreställningar (se tabell 1). Dessa faser innebär olika röstliga 

förutsättningar, sker på olika platser och har olika arbetsledare. Kören, som medverkar i 

många produktioner varje säsong, befinner sig ofta i flera faser parallellt.  

Den musikaliska instuderingen kan vara olika lång, beroende på hur stort körpartiet är, 

hur komplicerad och svårsjungen musiken är och på vilket språk det skall sjungas. 

Utantillinlärningen av text och musik måste planeras så att det i princip är helt klart när det 

sceniska arbetet tar vid. Majoriteten av instuderingen sker gemensamt i en repetitionslokal 

kallad korsal, under ledning av en eller flera kormästare. Korsalsarbetet ligger schemalagt 

under dagtid, exempelvis mellan 10 och 15. 

De sceniska repetitionerna brukar inledas ungefär sex veckor innan premiär. De leds 

av regissören som är en del av ett produktionsteam där kärnan normalt består av regissör, 

scenograf, kostymör och ibland även koreograf. Även dirigenten är på plats under denna fas 

och arbetar musikaliskt med orkestern och sångarna. Inledningsfasen av det sceniska arbetet 

sker i något slags repetitionslokal och är ofta präglat av placeringar och förflyttningar, alltså 

hur sångarna skall röra sig och agera på scenen. Successivt genom den sceniska fasen kopplas 

musik och regi ihop, och mot slutet flyttas repetitionerna över till scenen med den riktiga 

scenografin, de riktiga kostymerna, perukerna och sminket. Slutligen kopplas även orkestern 

på och man går in i vad som brukar kallas premiärveckan, som kulminerar i och med 

premiärkvällen. Sceniska repetitionspass kan ligga både dagtid och kvällstid, och periodvis 

har man många dubbelinställelser, där man arbetar båda passen, exempelvis 10–15 och 19–

22. 

Premiären och efterföljande föreställningar är målet och meningen med hela 

repetitionsperioden. Nu sammanfogas musik och teater till ett och framförs inför publik med 

alla pusselbitar på plats: solister och kör på scenen, orkestern och dirigenten i orkesterdiket, 

scenografi, ljus, kostym och smink. Regissörens uppdrag är slutfört i och med premiären, 

medan dirigenten återkommer till varje föreställning för att leda det musikaliska arbetet från 

dirigentpulten – även om sångarna, av regitekniska skäl, ofta måste följa honom eller henne 

via monitor. Föreställningar sker oftast kvällstid med vissa undantag, som barnföreställningar 

och matinéer.  
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Tabell 1. Förenklad sammanfattning av operakörens arbetsuppgifter utifrån en 

operaproduktions olika faser, där plats, arbetsledare och arbetstid indikeras. 

 
Musikalisk instudering Sceniska repetitioner Föreställning 

Plats Korsal Repetitionslokal  Scenen 

Arbetsledare Kormästare Regissör   Dirigent 

Arbetstid Dagtid Dag / kväll Kväll 

 

Korist? Solist? Operakorist!. Flera studier har visat att sångare tenderar att använda 

rösten på skilda sätt när de sjunger i kör respektive solo. Rossing, Sundberg och Ternström 

(1987; 1986) fann att kvinnorna i deras studier hade starkare övertoner och mer vibrato när de 

sjöng solistiskt än när de sjöng i kör, medan männen hade en tydligare sångformant men 

svagare övertoner under 500 Hz när de sjöng solistiskt.  

En studie gjord på medlemmar ur en australisk operakör (Reid et al., 2007) visade 

dock att skillnader mellan solistiskt och koristiskt sjungande inte kunde påvisas på samma sätt 

i operakörssammanhang.  Sångarna uppvisade lika mycket, eller mer energi i 

sångformantregionen när de sjöng i kör som solistiskt och mängden vibrato var detsamma. 

Författarna spekulerade att detta solistiska körsjungande skulle kunna ha med körens storlek 

att göra. Med andra ord, att sångare i en mindre kör, som var fallet i studien, kanske måste ta 

större individuellt ansvar och sjunga mer ”fylligt”. 

 

Operasångares arbetsmiljö 

Fysisk arbetsmiljö. En reviewstudie (Morton, 2015) som gick igenom 

arbetsmiljörisker för musikalartister, visade på flera faktorer som kan påverka kroppens 

balans på en scen: sluttande scengolv, högklackade skor, otympliga och tunga kostymer, 

peruker eller huvudbonader, samt onaturliga positioner. Morton (2015) konstaterade även att 

korsetter kan hindra andningen och att smink eller masker kan förhindra att huden andas 

under ett uppträdande.  

Akustisk arbetsmiljö. Att sjunga på en operascen skiljer sig akustiskt från att sjunga i 

andra typer av konsertlokaler. Det är som regel öppet åt sidorna, vilket gör att mycket ljud 

absorberas istället för att reflekteras, orkestern sitter nere i ett orkesterdike och det finns ofta 

en uppbyggd scenografi som påverkar klangen. Dessutom kan sångarna stå utspridda, tätt 

ihop eller vara i rörelse, beroende på regin. Allt detta påverkar hur väl sångarna hör sig själva. 

Ternström, Cabrera och Davis (2004) gjorde en studie på hur akustiken påverkar 

operakorister, och då i synnerhet det som kallas Self-to-other ratio (STO), det vill säga 

relationen mellan hur bra man hör sin egen röst och hur bra man hör resten av kören. Värdet 

påverkas bland annat av avståndet till kollegorna, men också akustiken. Resultatet gav att på 

en typisk operascen med liten efterklang beror STO-värdet framför allt på hur många 

sjungande kollegor man har i sin direkta närhet. Det framkom också att det är vanligt att 

koristerna i perioder bara hör fragment av orkesterns ljud, och att resten av ensemblen låter 

avlägsna. Detta kan ge en känsla av att vara ganska ensam på scenen och att man faktiskt 

sjunger solistiskt snarare än i koristiskt. Kontakt med dirigenten beskrevs som helt avgörande 

i det läget, för att kunna sjunga i tempo. 
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Psykosocial arbetsmiljö. En studie som undersökte samband mellan olika ångest- och 

stresstillstånd gjordes på operakorister i Australien (Kenny, Davis & Oates, 2004). Resultatet 

visade att deltagarna dels var mer ångestbenägna än normalpopulationen, dels att de hade en 

högre grad av arbetsrelaterad stress än andra yrkesgrupper. Om det fanns ett kausalt samband 

däremellan kunde dock inte studien visa. Den arbetsrelaterade stressen rapporterades vara 

kopplad till en rad olika faktorer som exempelvis: osäkerhet på vad som förväntades av en, 

hur man utvärderades och bedömdes, olika förväntningar från olika arbetsledare, känslan av 

att vara överkvalificerad för jobbet, att ens fulla förmåga inte utnyttjades, att man inte fick 

tillräckligt erkännande för sin insats, känslan av otillräcklighet och känslan av överbelastning. 

Även fysiska arbetsmiljöfaktorer togs upp: dammiga lokaler, buller, temperaturproblem och 

oregelbundet schema. Studien visade också att operakoristerna generellt hade bättre 

personliga resurser än normalpopulationen med signifikant högre resultat på egenvård och 

rekreation. De var också mer benägna att träna, äta nyttigt, sova tillräckligt, undvika alkohol 

och droger samt använda avslappningstekniker.  

 

Metod 

Kvalitativ metod 

Då syftet med studien var att identifiera och kartlägga valdes en kvalitativ 

forskningsmetod som verktyg. Kvalitativa metoder anses lämpliga att använda när man, som i 

denna studie, vill tolka människors upplevelser av sin verklighet. De är också utmärkta 

verktyg när man skall bryta ny mark och undersöka ämnen där det inte finns så mycket 

kunskap sedan tidigare (Malterud, 2014). 

 

Fokusgrupper 

För att samla in data till studien användes fokusgruppsintervjuer. Det är en typ av 

gruppintervju som brukar fokusera på ett specifikt ämne som deltagarna har erfarenheter av 

(Bryman, 2018). Metoden valdes då det är ett praktiskt sätt att ta del av flera personers 

erfarenheter och upplevelser, men också utnyttja möjligheten att deltagarnas diskussioner 

potentiellt kan generera mer data än vid enskilda intervjuer. 

En intervjuguide (se bilaga 1) användes för att hjälpa uppsatsförfattaren att komma 

ihåg de olika ämnesområdena under intervjun, samt bidra till en grundläggande struktur. 

Frågorna hölls öppna och ganska få, då syftet var att samla in ny kunskap och uppmuntra till 

öppna diskussioner (Malterud, 2014).  

 

Uppsatsförfattarens roll 

Vid kvantitativa studier försöker forskaren ställa sig så långt som möjligt från sina 

deltagare och se objektivt på sitt resultat. Detta är inte möjligt eller önskvärt vid kvalitativ 

forskning. Där är det viktigt att inte bortse från att forskaren påverkar forskningsprocessen 

och resultatet. Dennes förförståelse, personliga erfarenheter och motiv har inflytande på 

arbetet från problemställning till slutsats och måste beaktas (Malterud, 2014). 

Som författare till föreliggande uppsats måste jag alltså tydligt belysa att jag har en 

bakgrund både som operakorist och solist och har genom personliga erfarenheter bildat mig 

egna uppfattningar om vilka faktorer som påverkar en sångares rösthälsa. Dessa uppfattningar 
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har jag utgått ifrån under förberedelsearbetet, medan jag försökt att bortse ifrån dem under 

intervjuerna och analysarbetet, då det är deltagarnas uppfattningar som skall stå i fokus och 

inte mina. 

Som logopedstudent på magisternivå bär jag också med mig de teoretiska kunskaper 

och praktiska erfarenheter avseende röstfunktion och rösthälsa som jag fått med mig under 

utbildningen. 

 

Deltagare och rekrytering 

För genomförandet av studien rekryterades 16 tillsvidareanställda operasångare från 

operakören vid ett svenskt operahus. Rekryteringen genomfördes i samarbete med 

arbetsgivaren. Urvalet gjordes utifrån en förbestämd gruppindelning på fyra grupper indelade 

efter kön och ålder, där gränsen mellan den äldre och den yngre gruppen sattes vid 44 år. 

Fördelningen i kön och ålder gjordes inte med avsikt att göra formella jämförelser utan 

snarare för att åskådliggöra eventuella mönster som kan vara relevanta för vidare forskning.  

15 sångare deltog i studien, då en rekryterad deltagare drabbats av sjukdom. 

Åldersspannet var mellan 30 och 61 år och medelåldern var 44,5 år. Antal år i yrket 

efterfrågades inte men det framkom att det fanns en mycket stor variation. Fördelningen av 

rösttyp inom grupperna var jämn i herrgrupperna, det vill säga det var lika många tenorer som 

basar, men inom damgrupperna var fler deltagare altar än sopraner.  

 

Procedur 

Förberedelser. Ett brev med information om studien samt några övergripande frågor 

för att förbereda deltagarna skickades ut ungefär en vecka innan respektive intervju var 

inplanerad (se bilaga 2). En samtyckesblankett skickades också ut i förväg (se bilaga 3) men 

delades också ut i pappersform vid intervjutillfället för påskrift.  

En intervjuguide utformades med ett fåtal öppna frågor som på olika sätt avsåg att 

fånga upp grundfrågeställningen: Vilka arbetsmiljöfaktorer påverkar min rösthälsa i mitt 

yrkesutövande?.  

En enkel form av visuellt stöd producerades, som stöd och struktur för tanken, då 

ämnet var stort och frågorna öppna. Tre kort med texten Före framträdande, Under 

framträdande och Efter framträdande tillverkades. De användes vid frågan om vilka 

förutsättningar som skall finnas för att man som sångare skall kunna prestera optimalt. Tre 

andra kort med texten Fysisk arbetsmiljö, Vokal arbetsmiljö och Psykosocial arbetsmiljö 

tillverkades till frågan om vilka faktorer som kan stå i vägen för en optimal prestation.  

En pilotstudie genomfördes sedan för att se om guiden och det visuella stödet 

fungerade adekvat. Tre professionella sångare rekryterades från uppsatsförfattarens personliga 

krets och intervjuades i grupp under cirka två timmars tid. Intervjun spelades in och efter 

genomlyssning och reflektion omarbetades intervjuguiden något. 

Intervjuer. Intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplats under arbetstid. 

Deltagarna informerades först muntligt om uppsatsens syfte och bakgrund samt hur materialet 

skall användas. De skrev också på en samtyckesblankett som samlades in. Intervjuerna var 

cirka två timmar långa inklusive introduktion, paus och avrundning, och spelades in i 

analyssyfte. Uppsatsförfattaren agerade moderator med uppgift att introducera nya 

frågeställningar utifrån intervjuguiden, se till att alla deltagare kom till tals och att gruppen 
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höll sig till ämnet i möjligaste mån. Vid frågorna som hade visuellt stöd lades stödkorten fram 

på bordet så alla deltagarna kunde se dem, och uppsatsförfattaren förklarade syftet med dem 

och betonade att man kunde använda dem som stöd för tanken om man ville.  

Inspelningen gjordes med diktafonapplikationen ”Bandspelare Pro” på en iPad som 

placerades på bordet framför deltagarna. 

Transkription. Intervjuerna transkriberades ortografiskt med fokus på samtalets 

innehåll, inte interaktioner och samspel. En försiktig redigering gjordes också, enligt vad 

Malterud (2014) refererar till som ”slightly modified verbatim mode”. Detta innebar att 

oavslutade meningar, upprepningar, utfyllnadsord, tvekljud och liknande till stor del 

redigerades bort. Redigeringen gjordes eftersom en ordagrann transkribering i detta 

sammanhang snarare skulle stå i vägen för en läsares förståelse av texten. Genom denna typ 

av redigering ger man enligt Malterud (2014) en mer korrekt bild av hur en lyssnare 

uppfattade det som sades.  

Analys. Det transkriberade materialet analyserades enligt systematisk 

textkondensering, vilket är en metod som är särskilt anpassad för kvalitativa studier inom 

medicinsk kontext (Malterud 2014). Den består av fyra steg med flera komponenter under 

respektive steg. 

I det första steget bildades först  en helhetsuppfattning av materialet, genom att läsa 

igenom transkriptionerna. Därefter gjordes en första indelning i preliminära teman, vilka 

reviderades efter reflektion och bearbetning.  

I det andra steget påbörjades arbetet med att identifiera meningsbärande enheter, alltså 

textavsnitt som är relevanta för frågeställningen. Detta gjordes med utgångspunkt i de 

preliminära teman som identifierats i det första steget. Arbetet gjordes i Microsoft Word och 

temana reviderades löpande under processen. För att kunna påbörja sorteringen av materialet 

parallellt med identifieringen, tilldelades först varje preliminärt tema en färg, varpå de 

meningsbärande enheterna identifierades och markerades med respektive färg i 

transkriptionen. Därefter dekontextualiserades meningsenheterna genom att alla enheter 

tillhörande samma tema klipptes ut och lades ihop under samma rubrik. Etiketter för 

meningsenheterna, i form av koder skapades för att underlätta sorteringen och Malterud 

refererar således till de övergripande temana som kodgrupper.  

I det tredje steget sorterades innehållet under varje kodgrupp till subgrupper alltså ett 

slags underrubriker. I Malteruds modell ingår här också ett delmoment som hon kallar 

kondensat, vilket dock utelämnades då det inte bedömdes vara tillämpbart i denna studie. 

Uppsatsförfattaren skapade istället tabeller (se tabell 2), för att underlätta klassificeringen. 

 

Tabell 2. Exempel på analys av meningsenhet, där ett citat kondenserats, kodats och 

klassificerats utifrån subgrupp och övergripande kodgrupp.  

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod  Subgrupp 

 

Kodgrupp 

Det är ju ingen opera, det 

är ju en teater från 

början, och där är dålig 

akustik.  

Det är en teater 

från början och det 

är dålig akustik. 

Dålig 

akustik på 

scenen 

Akustiska 

förhållanden 

Sceniskt 

arbete 
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I det sista steget gjordes, med hjälp av tabellerna, en sammanfattning av alla aspekter i 

respektive kodgrupp, en så kallad analytisk text. I samband med detta valdes också lämpliga 

citat ut ur materialet. Resultatdelen utgörs alltså av dessa analytiska texter tillsammans med 

citaten. 

Validering av processen skedde genom att handledarna kontrollerade 

samstämmigheten mellan inspelning och transkription samt granskade analysstrukturen och 

texten. 

 

Etiska överväganden 

Projektplanen godkändes av den Etiska kommittén vid Avdelningen för logopedi, 

foniatri och audiologi, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Lunds Universitet. 

Deltagarna informerades muntligt och skriftligt om studiens syfte, samt att de hade rätt 

att avbryta utan konsekvenser. De skrev på en samtyckesblankett vid intervjutillfället samt 

erhöll kontaktuppgifter till uppsatsförfattaren och handledarna. 

Sekretess säkerställdes genom att deltagarna pseudonymiserades med sifferkoder i 

samband med transkriptionen. Kodnyckeln förvarades åtskild från transkriptionerna. 

Inspelningarna raderades efter att transkriptionerna var färdigställda. Endast 

uppsatsförfattaren och handledarna hade tillgång till materialet under arbetets gång. 

För att skydda deltagarnas identiteter så långt det är möjligt, men ändå kunna härleda 

ett citat till sitt ursprung i materialet, kopplades fiktiva förnamn, utan ålder eller rösttyp, till de 

sifferkoder som skapats vid transkriptionen. 

Deltagande i studien innebar ingen uppenbar risk för deltagarna, även om 

förutsättningarna för pseudonymisering var besvärliga då arbetsgivaren varit delaktig i 

rekryteringen och därmed hade insyn i gruppsammansättningen. Det finns alltså en risk att 

någon i ledande ställning skulle kunna lista ut vem medarbetaren bakom en pseudonym är. 

Även om detta är osannolikt så vidtogs extra återhållsamhet vid citering. 

 

Resultat  

Dataanalysen mynnade ut i utformandet av nio ämneskategorier med tillhörande 

underkategorier där de belastningsfaktorer som diskuterats återfinns (se tabell 3). Stora 

individuella skillnader gör det svårt att rangordna kategorier och faktorer.  
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Tabell 3. Resultatdelens ämneskategorier med underrubriker 

Ämneskategori Underrubrik 

Återhämtning Konsekvenser av bristande återhämtning 

Sömn 

Planering Val och planering av repertoar 

Planering av arbetsdagarna 

Planering av repetitionerna 

Numerär Körklang 

Stora scenen 

Konsekvenser vid sjukdom 

Långtidssjukskrivningar 

Extrakör 

Repertoar Genrebredd 

Repetition 

Korsalsarbete Korsalsmiljön 

Framförhållning 

Instudering 

Röstinställning på korsal 

Nyanser 

Stamina 

Sceniskt arbete Akustik och balans 

Scenografi 

Kostym och mask 

Repetitionsarbetet 

Premiärveckan 

Fysik och hälsa Träning och friskvård 

Sjukdom 

Sångrösten som 

arbetsverktyg 

Korist 

Solist 

Rösthygien 

Psykosociala aspekter Stress 

Social miljö 

Status 

Relation till ledning och arbetsgivare 

Nervositet 

 

Återhämtning 

Återhämtning framstod generellt som den enskilt viktigaste faktorn för rösthälsa. Att 

vara avslappnad och välmående beskrevs som en förutsättning för att kunna använda sin 

sångteknik optimalt. Det påpekades att eftersom operasångare jobbar med en mycket hög 

muskeltonus är den muskulära återhämtningen enormt viktig för att inte slita på rösten och 

kunna göra att bra jobb igen och igen. Flera deltagare pratade om vikten av sammanhängande 

ledighet eftersom de jobbar utspritt och sällan får en hel helg ledigt. Det diskuterades också 

att den lagstadgade dygnsvilan (minst 11 timmars sammanhängande vila per dygn) räknas 

från kvällsföreställningens slut till början av korsalsrepetitionen morgonen efter, och det är 

problematiskt eftersom anspänningen gör det svårt att varva ner. Det är med andra ord inte 

rimligt att utgå från att sångarna åker hem efter föreställning och går direkt i säng. Alla 
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grupper betonade hur önskvärt det vore att börja korsalsrepetitionen klockan elva istället för 

tio när man haft föreställning kvällen innan. 

Konsekvenser av bristande återhämtning. Flera grupper pratade om hur 

sjukskrivningarna skjuter i höjden efter arbetsintensiva perioder med bristande återhämtning. 

Andra pratade om risken att drabbas av social utbrändhet där man inte orkar med umgänge 

eller aktiviteter när man väl är ledig. Det kom också upp att det kan leda till ett felaktigt 

sjungande:  

Om man haft en föreställning som kräver väldigt mycket och så hinner man inte 

återhämta sig riktigt, och så är man dessutom lite förkyld, och så kommer det nya 

föreställningar. Det ligger tätt och man har mera repetitioner på dagen och så där. Då 

hinner man inte dels komma ur förkylningen, man hinner inte återhämta rösten och 

man börjar kanske sjunga felaktigt för att kompensera. (Fredrik) 

Sömn. Några deltagare framhöll att återhämtning i form av sömn egentligen är det 

allra viktigaste. Att få kanske rentav upp mot tio timmar sömn är inte bara återhämtning utan 

kan även jaga inkommande förkylningar på flykten menade de. Det diskuterades också att 

sömnbrist leder till att rösten inte fungerar som den skall.  

 

Planering 

Val och planering av repertoar. Deltagare i flera grupper framhöll att 

operaledningen måste ha körens förutsättningar klart för sig när man beslutar om säsongens 

repertoar. Inte minst måste man ta hänsyn till körens storlek, men också hur 

arbetsbelastningen fördelar sig över säsongen.  

I en grupp ifrågasattes om man överhuvudtaget skall planera in repertoar hämtad från 

utanför operafältet, då det innebär att sångarna måste anpassa sig till genrer de inte är tränade 

inom. Därigenom riskerar de att tvingas ”göra våld” på sina röster för att åstadkomma önskad 

klangfärg. 

Planering av arbetsdagarna. En mycket viktig faktor som togs upp i alla grupperna 

var hur många dubbelinställelser man har. Dessa påverkar kraftigt möjligheten till 

återhämtning. En deltagare påpekade att dubbelinställelserna innebär att man inte själv kan 

förbereda sig inför en föreställning på ett optimalt sätt, utan är helt beroende av att någon 

annan har lagt att bra schema. Flera deltagare menade att antalet dubbelinställelser generellt 

har minskat, vilket är positivt, men när man närmar sig en premiär ökar de markant. Detta, 

menade deltagarna, leder dels till ökad stress innan, då man bokstavligt talat ser på schemat 

hur mycket man måste jobba framöver, dels till en sjukdomsperiod efter premiären, då många 

har slitit ut sig. De påpekade också betydelsen av att det i planeringen tas hänsyn till att olika 

typer av repetitioner kan vara olika ansträngande.  

Planering av repetitionerna. Deltagarna betonade på olika sätt att kormästarens 

repetitionsupplägg kan göra mycket för att minska belastningen.  

Att kormästaren på repetitionen väljer att inte börja med nånting som är stort och 

tungt, utan att man ändå får en chans att starta lite försiktigt och så. Ja, hänsynsfull 

planering, hänsynsfull ledning av repetitionsarbetet vid alla tillfällen (Anders). 

Det diskuterades också att kormästaren måste ta hänsyn till om det saknas folk i 

stämmorna, så gruppen utnyttjas optimalt utan att överbelasta rösterna.  
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Numerär 

En viktig faktor som alla grupper lyfte fram var numerären, det vill säga körens 

storlek. Den ordinarie kören består av 36 personer, vilket de betonade är en förhållandevis 

liten operakör.  

Körklang. Deltagarna berättade att både kormästaren och koristerna måste arbeta 

medvetet för att åstadkomma en homogen och balanserad körklang och undvika att enskilda 

röster sticker ut, något som ansågs svårare ju mindre kören är. Detta innebär ett större enskilt 

ansvarstagande, vilket somliga deltagare såg som positivt och motiverande, men det innebär 

också att man måste ställa om och anpassa rösten för att passa in i klangen. I en större kör 

menade deltagarna att de skulle ha utrymme att sjunga mer ”med sitt eget instrument” och det 

skulle också finnas marginaler för att kunna ta mer hänsyn till dagsformen. 

Jag skulle ge min egen röst större hänsyn i en större grupp, jag skulle låta mig själv 

kunna ha dåliga dagar, kunna låta mig själv ha en och annan föreställning där jag 

faktiskt inte kan sjunga ut fullt, därför att jag vet att de andra kan städa upp istället. Så 

jag tror att på så vis blir pressen mindre (Fredrik). 

Stora scenen. Operahusets huvudscen är mycket stor och ansågs ha en svår akustik att 

spela opera i. Kombinationen liten kör och stor scen, menade deltagarna är olycklig och 

innebär en stor riskfaktor för rösthälsan, då man riskerar att pressa rösterna för att hantera den 

stora ytan och den dåliga rumsklangen. Om storleken och akustiken på scenen fick avgöra 

körens numerär så skulle denna snarare ligga uppåt 60 än 36, framhöll en deltagare. 

Konsekvenser vid sjukdom. Då det är så få personer i varje stämma blir det mycket 

sårbart vid sjukdom. Deltagarna berättade om belastningen det innebär att ibland sitta ensam i 

en stämma på en repetition, och hur mycket man måste kompensera när det saknas folk. De 

upplevde att de ofta måste ställa upp och ta över andras uppgifter vid sjukdom för att inte fälla 

en föreställning. Vid något tillfälle fick en korist extra ersättning för att snabbt lära sig en helt 

ny stämma, då så många var sjuka att föreställningen knappt gick att genomföra.  

Långtidssjukskrivningar. Vid långtidssjukskrivningar sätts inte vikarier in, vilket 

medför att en stämgrupp kan vara underbemannad under lång tid. Deltagarna beskrev hur 

detta inte bara sliter på rösterna utan också på gruppen, då man kämpar med en ökad utsatthet 

och påfrestning under en lång period. 

Det har ju varit perioder när kormästaren har varit på oss konstant om intonation och 

sånt där. Därför att folk är trötta och det stämmer inte ihop, och när vi är så få så 

spretar ju rösterna också. De klingar ju inte ihop som när man är så många som man 

skall. Och det ger ju också en påfrestning på gruppen (Annette). 

Extrakör. I produktioner där det krävs en större numerär förstärks den ordinarie kören 

med projektanställda extrakorister. Extrakören sätts dock in strax innan de sceniska 

repetitionerna börjar, vilket är alldeles för sent i processen för att det skall innebära någon 

avlastning under instuderingsfasen. Deltagarna beskrev hur de sitter i långa perioder på korsal 

och kämpar med stor dramatisk repertoar på en alldeles för liten styrka, vilket sliter på 

rösterna. Extrakören å sin sida riskerar att vara underrepeterade, vilket också är slitsamt. 
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Repertoar 

Genrebredd. Deltagare i alla grupper tog upp det faktum att de arbetar med en 

ovanligt stor genrebredd. De rör sig inte bara inom den bredd som finns naturligt inom 

operafältet, utan sjunger också musikal samt gör även konserter med repertoar avsedd för 

andra typer av körer. De var generellt överens om att det krävs medvetna röstliga 

omställningar för att hantera dessa repertoarskiften. Däremot skilde sig uppfattningarna åt om 

huruvida repertoarbredden är en positiv eller negativ faktor. Några deltagare menade att de 

uppskattar variationen, dels för att det är roligt, dels för att det bidrar till utvecklandet av en 

vokal flexibilitet. 

Det är också egentligen det handlar om, kanske till stor del genom att sjunga så många 

musikaler, att man har hittat många olika sätt att använda rösten som man aldrig hade 

hittat, som fortfarande är ens egen röst. Alltså man använder rösten på liksom rätt sätt, 

eller på ett sätt som är hälsosamt, men det är inte alls som man skulle sjunga en 

operaaria till exempel. Det är spännande (Viktor). 

 Hos andra märktes en viss frustration över att inte få jobba med den sångteknik man 

har lärt sig, över att man måste kompromissa med sin sångteknik för att anpassa sig till en viss 

klang, eller över att det är ansträngande att skifta mellan olika röstinställningar inom en kort 

tidsperiod. Det framkom också att det finns en risk att lockas till ett mindre skonsamt 

sjungande när man rycks med i ett sångsätt som man kanske inte är så van vid, framför allt i 

musikalgenren. Även traditionella körverk kan vara utmanande eftersom de som regel är 

skrivna för större körer men med slankare röster, som exempelvis en typisk radiokör. De 

fylligare operarösterna måste då försöka lägga om tekniken. En av damgrupperna pratade om 

hur ansträngande och frustrerande det är att försöka låta som ”en flickkör”. 

Repetition. Att växla flera gånger mellan olika repertoar i olika genrer och på olika 

språk under ett och samma korsalspass upplevdes som vokalt tröttande av flera deltagare. 

Även att sjunga en typ av repertoar på korsal när man skall sjunga en helt annan på 

föreställning samma kväll beskrevs också som besvärligt, då man måste ställa om rösten. 

 

Korsalsarbete 

Korsalsmiljön. Vad avser den fysiska arbetsmiljön i korsalen, påpekades det att 

rummet inte är specialbyggt för ändamålet. Stolarna är obekväma och akustiken är besvärlig 

vilket kan påverka rösten i längden. Någon menade att akustiken är besvärlig för att den är för 

dämpad medan någon annan tyckte att ljudet blev för starkt och därmed farligt för hörseln. 

Några deltagare tog upp att det är positivt med miljöombyte och att det kan vara skönt att 

repetera i en annan lokal i perioder. Det diskuterades också att de högre rösttyperna (tenorer 

och sopraner) förefaller ha större problem med korsalsakustiken än de lägre. 

Framförhållning. Deltagare som sjungit i kören en längre tid påpekade att det idag är 

en mycket bättre framförhållning vad gäller instudering än det varit tidigare. De medgav att 

kormästaren ibland kan tyckas börja instuderingsarbetet överdrivet tidigt, men de vidhöll att 

det leder till en trygghet och minskad stress, när man börjar de sceniska repetitionerna. 

Dessutom, påpekade man, är ett välrepeterat stycke mindre röstbelastande än ett 

underrepeterat. Andra deltagare höll med om att det förvisso är skönt att vara väl förberedd, 

men menade att det finns en tendens att överrepetera och ”nöta” som är ansträngande och 

frustrerande.  
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Instudering. Utöver korsalsrepetitionerna har koristerna även en mindre andel så 

kallad egeninstudering, som de själva har ansvar för. Det förekom skilda uppfattningar inom 

kören om hur mycket man skall sitta på korsal och hur mycket av instuderingen man skall ta 

ansvar för själv. Somliga tyckte att det är viktigt att sjunga ihop sig som kör och att det inte är 

tillräckligt att alla övar var för sig. Andra menade att arbetsgivaren hade kunnat visa större 

förtroende för koristernas professionalitet och låta dem ta mer eget ansvar och disponera sin 

instudering själv. De upplevde att de ofta måste sitta på korsal i onödan för att det finns en 

obalans i instuderingstakten och arbetsinsatsen, samt en ängslighet för att adressera detta. 

Det skulle ju också vara väldigt obehagligt om man började peka ut folk, så det tycker 

jag inte heller man skulle göra, men jag kan tänka mig en form där man kanske 

jobbade lite mer flexibelt, hade mer frivillig korsal, men att det då skulle vara okej att 

fråga, eller säga till vissa personer: ”Ni behöver komma på den här frivilliga korsalen” 

(Camilla). 

Röstinställning på korsal. Deltagare i flera grupper pratade om att röstinställningen 

under repetition har stor betydelse och att man ibland måste sjunga utan stöd eller i fel 

register. En grupp menade att tenorer är särskilt utsatta, då dessa ofta sjunger med ”fullröst” i 

högt läge, vilket blir ansträngande att vidhålla under ett helt korsalspass, när man tar saker om 

och om igen. Då måste de ibland falsettera eller på annat sätt ändra sångsätt för att orka i 

längden. Särskilt ansträngande menade de, är när de måste hålla igen för att upprätthålla en 

önskad svag nyans eller undvika att överrösta andra stämmor. En annan reflektion var att det 

påverkar lusten och motivationen negativt att tvingas sitta länge på korsal och sjunga med 

”halvröst”, utan att kroppen är med, vilket i längden också påverkar hur bra man sjunger.  

Nyanser. Flera korister som jobbat en längre tid i kören uttryckte att de uppskattar 

mycket att kormästaren aldrig kräver att man sjunger med maximal röststyrka. ”Det är aldrig 

något råsjungande” (Annette). Det som flera däremot var kritiska mot var att det repeteras i 

svaga nyanser, som aldrig kan realiseras på scenen. Flera deltagare beskrev hur de hade suttit 

länge och repeterat riktigt svagt på korsal, men där dirigenten på den första repetitionen på 

scenen måste be kören sjunga mycket starkare eftersom de inte hörs. ”Då fick man lära om 

helt, försöka hitta nya muskler och få det på plats igen. Det blir ju extrajobb, vilket är lite 

tråkigt” (Daniel). En annan deltagare beskrev hur han brukar hantera situationen när 

kormästaren tycker att det sjungs för starkt i en pianonyans: 

Jag har alltid stått på mig. Och det har gjort att man vänjer kormästarna vid att: ”Den 

här volymen kommer du får leva med lite grann, för att där ligger rösthälsan.” Och det 

menar jag också att det är väldigt viktigt att man tar sitt ansvar där, att ligga på en nivå 

rent volymmässigt som gör att man klarar av det (Henrik). 

Stamina. Korsalsarbetet beskrevs generellt av flera deltagare som den dagliga 

motionen, ett bra sätt att hålla rösten varm och i god kondition. Många deltagare föreföll vara 

överens om att man med tiden utvecklar en stamina, en sångkondition, som gör att man orkar 

sjunga väldigt länge.  

Alltså faktiskt är det ju väldigt viktigt för jobbet att sjunga mycket, alltså för det är ju 

det som bygger upp just den där staminan. Alltså jag tycker ibland man sjunger bäst 

när man har haft en period när man satt väldigt mycket på korsal och är i 

superkondition (Ulrika). 

Några deltagare upplevde däremot korsalsarbetet som slitsamt för rösten på grund av 

överrepeterande och för mycket detaljfokus som resulterar i nötande av samma fras om och 

om igen. 
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Sceniskt arbete 

Akustik och balans. Deltagarna var generellt överens om att akustiken på den stora 

scenen är problematisk. Scenen beskrevs som mycket bred och djup och ursprungligen byggd 

för teater, inte opera. Deltagarna beskrev hur man ofta måste sjunga väldigt starkt för att 

höras. Orkesterns placering beskrevs också som ett grundproblem då orkestermusikerna i 

princip sitter ute i salongen, under ett väl resonerande trätak, medan sångarna är inne i 

scenrummet där ljudet absorberas av tyger och annat. En deltagare tog upp dirigentens roll: 

Dirigenten är ju också en nyckelperson, alltså om man har en dirigent som är bra på att 

dämpa orkestern, för det är ju nödvändigt. Men då hatar ju orkestern den dirigenten för 

det är ju också jobbigt för dem att de inte får spela… Så det är ju alltid en problematik 

det där (Camilla). 

Här uppstår alltså dels ett balansproblem i salongen, då orkesterljudet går ut 

effektivare än ljudet från scenen, dels ett problem för sångarna att höra orkestern. Ett 

elektroniskt system finns på scenen, som gör att man hör orkestern via monitorer, men det 

framstod tydligt att deltagarna inte tycker detta kan ersätta en riktig akustik. Flera av 

deltagarna beskrev också ett tydligt bakgrundsbrus på scenen, från fläktar och tekniska 

system, som de menade att i synnerhet basstämman måste kämpa emot. De röstliga 

konsekvenserna av akustikproblemen kunde yttra sig som ökad röstansträngning att ta sig 

igenom en föreställning, eller risken att översjunga, alltså att i strävan efter maximal 

röststyrka sjunga ohälsosamt starkt. En deltagare tog också upp risken att börja sjunga med 

felaktig teknik: 

För mig påverkar det jättemycket och har alltid gjort på den här scenen, och det har jag 

läst forskningsstudier om faktiskt också, att en bra akustik kring, det påverkar 

tekniken. Alltså, är det dålig akustik så lyckas man inte med sin teknik (Mattias). 

Det fanns också deltagare som framhöll att det finns positiva sidor med en stor scen. 

Det ger möjlighet att verkligen både sjunga och spela ut, och det finns potential till 

spektakulära scenbilder, i synnerhet när man spelar musikal och inte är beroende av akustiken, 

då allt ändå är elektroniskt förstärkt. Andra deltagare konstaterade att man faktiskt vänjer sig 

vid akustiken och anpassar sig till den, så att den inte längre upplevs som särskilt 

problematisk.  

Scenografi. I flera av grupperna diskuterades hur scenografin kan minska 

konsekvenserna av den svåra akustiken. Om det byggs upp väggar och tak på scenen, skapas 

mindre rum, eller ”lådor” på scenen och då kan ljudet riktas utåt istället för att absorberas. 

Detta förbättrar kraftigt sångarnas möjligheter att nå ut. Det kan dock ibland bli överakustiskt 

istället, vilket innebär att ljudet blir så starkt inne i dessa uppbyggda rum att sångarna riskerar 

hörselskador, och kan därför tvingas att sjunga med öronproppar. Att sjunga med öronproppar 

beskrevs generellt som obehagligt, och man undviker det i det längsta. ”Man har ju behov av 

att höra rösten för att kunna anpassa instrumentet, och inte bara sjunga på muskelminne” 

(Fredrik).  

Några deltagare påpekade hur scenografin också kan påverka andra områden: kraftigt 

lutande golv ansågs kunna skapa ryggproblem, att springa i trappor samtidigt som man 

sjunger beskrevs som påfrestande, och somliga sångare får hostbesvär av scenrök.  

Kostym och mask. Damgrupperna tog upp arbetsmiljöfaktorer som var kopplade till 

kostymer och smink. Det som framför allt togs upp som kan påverka rösten var höga klackar 
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som skapar spänningar och obalans i kroppen samt korsetter som hindrar andningen. Tunga 

huvudbonader i kombination med onaturliga positioner ansågs kunna vara farligt för nacken, 

och även vanliga peruker kan ge smärta och spänningar. Deltagarna berättade också att 

heltäckande färgat smink har orsakat allergier. Några påpekade att bruket av korsetter har 

minskat med åren och användandet av höga klackar har minskat märkbart efter me too-

rörelsen. 

Repetitionsarbetet. Det tidiga sceniska repetitionsarbetet diskuterades kort i några av 

grupperna. Några deltagare menade att de var lättade när de sceniska repetitionerna startade 

eftersom dessa som regel är mindre röstbelastande än korsalsarbetet. Dels är musiken då 

färdiginstuderad vilket underlättar sjungandet, dels får man oftast stå upp vilket gör att man 

lättare får med sig stödet, slutligen är det mindre fokus på rösten och man sjunger inte lika 

intensivt som på korsal. Tid går åt till instruktioner och om man tar om så är det inte fokus på 

hur det låter utan på agerandet. 

Premiärveckan. När det närmar sig premiär skall det musikaliska och det sceniska 

smälta samman och sångarna skall anpassa sig efter två konstnärliga viljor, regissörens och 

dirigentens. Några deltagare menade att en tydligare uppdelning av repetitionerna mellan 

regissör och dirigent hade varit önskvärt, då det upplevdes som förvirrande att exempelvis få 

musikaliska instruktioner under en scenisk repetition. En annan sak som deltagarna tog upp 

var att det är ansträngande att repetera i kostym och mask och att man efter en genomspelning 

ofta får sitta och vänta länge eller göra omtagningar i kostym och mask, vilket upplevs som 

ansträngande. 

Flera deltagare pratade om att i takt med att nervositeten stiger i huset inför premiären, 

ökar tendensen att göra undantag och rucka på saker som bestämts för att sångarna skall orka i 

längden. Regissören och produktionsteamet upplevdes ofta bli ängsliga och vilja repetera in i 

det sista samtidigt som sångarna behöver sin återhämtning. Här diskuterades behovet av att 

arbetsgivaren i mycket högre grad backar upp kören och gör klart för produktionsteamet på ett 

tidigt skede vilka repetitioner de kan få tillgång till kören och inte.  

Deltagarna berättade att det finns möjlighet att sätta upp extra repetitioner både mellan 

generalrepetitionerna och innan premiären. Det kallas reservtid. Givetvis är det en lättnad för 

sångarna när en regissör väljer att inte utnyttja den möjligheten, men man menade att det leder 

till en osäkerhet och stress oavsett vilket, eftersom man inte vet om reservtiden kommer att 

utnyttjas eller inte. Deltagarna menade att effekten av eventuell återhämtning på det sättet 

riskerar att förtas.  

 

Fysik och hälsa 

Träning och friskvård. Vikten av att vara i god fysisk form diskuterades på olika sätt 

i alla grupperna. Somliga betonade betydelsen av fysisk träning, medan andra menade att ett 

generellt välmående med tillräcklig vila är det väsentliga. Det påpekades att det är helt 

naturligt att ett fotbollslag har fysioterapeut och massör och att möjligheten till liknande 

former av friskvård borde finnas tillgänglig. Flera menade att arbetsgivaren borde erbjuda 

möjlighet att träna på jobbet, exempelvis i form av friskispass eller någon typ av 

träningsutrustning. Särskilt eftersom arbetet periodvis innebär mycket väntetid när man inte 

kan gå hem, och schemat samtidigt gör det svårt att hinna med sin träning på fritiden. 

Man får friskvårdsbidrag, som man får på alla företag i nån mån, men att ha, i ett sånt 

här hus, som har så många olika yrkeskategorier, det är inte bara vi sångare, det är 

tekniker och det är snickare och det är skräddare och det är alla möjliga. Tänk vad det 
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hade gynnat den allmänna hälsan hos arbetarna i huset att ha en tillgång till bra 

träningsmöjligheter (Daniel). 

Viss frustration kunde märkas över att saker som kunnat bidra till hälsa och 

återhämtning på arbetet upplevdes vara lågprioriterat. Exempelvis nämndes en väl använd 

bastu som försvann och fick ge plats åt omklädningsrum, samt ett potentiellt gym som istället 

blev kontor åt administrationen.  

Sjukdom. Flera av deltagarna tog upp att sjukdomsperioder kunde kopplas till 

intensiva arbetsperioder med hög belastning. En deltagare beskrev vad han brukade svara om 

personer ur ledningen ställde sig frågande till sjukskrivningarna: ”När vi jobbar så här: Titta 

på schemat. Ni kan se orsak och verkan. Ni kan förutse när det kommer hända” (Henrik). En 

sådan intensiv arbetsperiod beskrevs av en deltagare som att hon mådde illa på morgnarna, att 

hon kände sig sjuk, att folk stannade hemma bara för att få en vilodag och att många började 

sova dåligt. Flera deltagare berättade om att de ofta arbetade trots att de faktiskt var sjuka, 

eller gick tillbaka till jobbet efter sjukdom alldeles för tidigt. Dels av lojalitet med sina 

stämkamrater, som annars skulle vara underbemannade, dels för att man inte upplevde sig ha 

råd att vara sjukskriven. Det adresserades också att karensdagen är väldigt kontraproduktiv. 

Man skulle behöva kunna sjukskriva sig en dag utan att förlora en massa pengar, då man 

riskerar att smitta sina kollegor om man går förkyld till jobbet. 

 

Sångrösten som arbetsverktyg 

Korist. Många deltagare tog upp aspekter av det koristiska sjungandet i förhållande 

till det solistiska. De diskuterade att man inte riktigt kan sjunga med sin egen röst i kör. En 

deltagare uttryckte det som att en solist alltid utgår från sitt instrument, men i en kör är man 

en del av ett större instrument och tvingas anpassa sig. En annan deltagare uttryckte det 

istället i termer av två olika röster: ”Min körröst är kanske 85 % av min soliströst, alltså i 

likhet eller nåt sånt. Ingen värdering i det. De behöver varandra väldigt mycket” (Annette). 

Det togs också upp att sångsättet skiljer sig mellan olika typer av körer. 

Har man sjungit i radiokören, som många av oss också har, eller stora kammarkörer så 

där, så skall man ju mer smälta ihop. Men det är faktiskt det som är att vara 

operakorist, du skall sjunga med din egen röst, du skall sjunga solistiskt, även om det 

måste smälta ihop (Ulrika). 

En deltagare påpekade att om en sångare har en väldigt specifik rösttyp, exempelvis en 

tung och dramatisk röst, eller en hög koloratursopran, kommer en stor del av körrepertoaren 

passa den rösten ganska dåligt. Det är lättare för en mindre specifik rösttyp att komma tillrätta 

med den varierade körrepertoaren. Det diskuterades också att det kan vara belastande att inte 

få använda sin sångteknik fullt ut. 

Det känner jag kan många gånger slita väldigt mycket på rösten att man inte alltid får 

sjunga med sitt fulla spjäll, sitt fulla stöd och allting. I alla sammanhang, därför att det, 

det vet jag att då känner jag att det är tryggt, det sparar röst och man känner att det är 

avlastat i halsen hela tiden (Mattias). 

Ett av huvudproblemen med körsång ur vokalt perspektiv menade deltagarna är att 

man inte hör sin röst så bra som när man sjunger solistiskt, och därför inte har samma 

möjlighet att självkorrigera. De menade att det då kan smyga sig in små rösttekniska 

avvikelser som man kanske behöver rätta till själv i övningsrummet efter körpasset. En 
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deltagare påpekade att problemen med att höra sig själv i synnerhet gäller på korsal eftersom 

man sitter mycket tätare tillsammans än man gör på scenen.  

Solist. Flera deltagare betonade hur viktigt det är för den vokala hälsan att sjunga 

solistiskt vid sidan av kören också och att det fungerar som en check-up för rösten. Inte minst 

uppskattades möjligheten att sjunga mindre solistroller på operan. En deltagare påpekade att 

eftersom operan bara har en enda fast anställd solist, får kören ofta möjlighet att sjunga 

mindre roller vilket han menade är en viktig anledning till att han faktiskt arbetar där: ”Det är 

så pass roligt. Det gör också att man håller rösten i trim och gör det till en mer attraktiv 

arbetsplats” (Henrik). Dessa så kallade körsoli upplevdes som positivt av många deltagare. 

Man upplevde att det är utvecklande både vokalt och mentalt. ”Det är också nåt med att man 

känner sig uppskattad ju. Då vill man gärna ta hand om det ansvaret, det förtroendet. För det 

tror jag är viktigt, att känna uppskattning” (Ulrika). 

Rösthygien. Ett antal saker togs upp av deltagarna som gynnar rösthälsan på olika 

sätt. Det framstod dock tydligt att det är mycket individuellt hur man tar hand om sin röst. För 

somliga är uppvärmningen viktig, för andra är det viktigare att ”ställa i ordning” rösten 

efteråt. Somliga håller rösten varm och frisk genom korsalsarbetet och andra gör det på 

övningsrummet. Viktiga vokalhygieniska insatser som deltagarna önskade att arbetsgivaren 

kunde tillhandahålla i högre grad var arbete med coach, mästarklasser, röstmassage och 

sångundervisning.  

 

Psykosociala aspekter 

Stress. Deltagarna menade att stress kan inverka menligt på sångtekniken och leda till 

att man tröttar ut sig fortare. Stress kan också bli ett hinder för återhämtningen, då man oftast 

har något ”hängande över sig” som exempelvis utantillinlärning, vilket gör att man kanske 

inte får ut den vilan man egentligen hade behövt av en ledig dag. I en grupp menade man att 

när arbetsgivaren lyckas upprätthålla en struktur på arbetsplatsen minskar upplevelsen av 

stress. 

Social miljö. Det framstod som att deltagarna generellt uppfattade stämningen och 

sammanhållningen i kören som god, även om det antyddes att den är bättre i vissa 

stämgrupper än andra. 

Känslan är att vi hjälps åt liksom och det är viktigt för att man skall orka. Till och med 

föreställningar ibland… Man kan ha en sämre dag och det är okej. Alltså man hjälps 

åt. Det finns en laganda får man ju säga (Daniel). 

Att stämningen är mindre god inom en stämgrupp förklarade deltagarna med att det är 

påfrestande att vara underbemannade i lång tid och det skapar en vokal utsatthet som påverkar 

gruppens sammanhållning. Det diskuterades också att trötthet lätt smittar av sig och sprids i 

ett kollektiv vilket skapar irritation i gruppen och är svårt att komma ur.  

Status. Några deltagare påtalade en känsla av att körens status ligger långt ner på 

arbetsplatsens hierarki. Alla höll dock inte med om detta. I damgrupperna förmedlades 

känslan av att kören betraktas som besvärlig och gnällig av andra avdelningar. Detta menade 

man till viss del hade sin förklaring i att koristerna aldrig betraktas som individer utan alltid 

som ett kollektiv, vilket gör dem lättare att vifta bort som ”den där jobbiga kören”. Nära 

kopplat till detta beskrevs också upplevelsen att körens problem inte tas på allvar. När någon 

exempelvis rapporterat symtom som hosta av scenröken eller allergi av sminket, så har man 
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bara fått en försäkran om att röken är ofarlig och sminket inte har allergener, som om det vore 

en lösning i sig.  

Relation till ledning och arbetsgivare. Även här menade somliga deltagare att man 

kunde uppleva känslan av att ens problem inte riktigt tas på allvar. I perioder när koristerna 

känt sig fullständigt överarbetade och många rent av sjukskrivit sig har de fått kommentaren 

att de faktiskt inte jobbat så många timmar egentligen. I en av grupperna pratade man om att 

man kände sig utbytbar och underprioriterad. Som exempel togs att man i princip hänvisas till 

vårdcentralen om man upplever röstproblem. Om man vill träffa en specialist får man försöka 

tjata sig till det. Solister i samma situation skickas däremot direkt till specialist. 

Några deltagare rapporterade också om en god relation till ledningen då dessa varit 

stöttande och förstående i situationer när en korist tvivlat på sin förmåga. 

Vartannat år måste koristerna ha en uppsjungning inför arbetsgivaren. De skall då stå 

en och en på stora scenen och sjunga upp operaarior. Inställningen till detta moment skilde sig 

mycket åt mellan deltagarna. Somliga beskrev det som positivt och nyttigt, någon såg det som 

en bra chans att få sjunga solistiskt på stora scenen och visa vad man kan, medan andra 

beskrev det som oerhört stressande och med ett oklart syfte. Å ena sidan kan det tolkas som 

ett slags provsjungningssituation för körsoli, å andra sidan kan det tolkas som en 

bedömningssituation av rösten, vilket i så fall hade kunnat göras i ett mindre kravfyllt 

sammanhang, menade deltagarna. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Fokusgrupper. Fokusgruppsintervjuer medför fördelen att meningsutbytet mellan 

deltagarna kan vara fruktbar och leda till data som enskilda intervjuer inte hade kunnat. En 

nackdel kan vara att gruppdynamiken förhindrar att avvikande åsikter eller känslor kommer 

fram. I detta fall känner deltagarna varandra väl, då de är arbetskamrater. Detta kan å ena 

sidan innebära att man är avspänd i varandras sällskap och kan prata öppet, men det skulle å 

andra sidan också kunna finnas gamla konflikter i bakgrunden som påverkar gruppens 

dynamik och kanske står i vägen för deltagare att uttrycka sig öppet. Enskilda intervjuer hade 

eliminerat den sistnämnda risken, men av praktiska skäl hade det då inte gått att samla in lika 

mycket data. Dessutom hade det funnits risk att förlora viktig information som framkommer 

ur samtalet om kollektiva erfarenheter.  

Deltagare. Valet att rekrytera operakorister, och inte solister, har sin grund i att dessa 

är heltidsanställda professionella operasångare, med en likartad arbetssituation och belastning. 

En grupp solister skulle aldrig kunna bidra med samma grad av gemensamma erfarenheter då 

de individuella skillnaderna skulle vara för stora, i synnerhet om de var frilansande, vilket de 

flesta solister är. Detta innebär att somliga av de belastningsfaktorer som lyfts är specifikt 

operakörsrelaterade. 

Etik. Att arbetsgivaren var behjälplig i rekryteringsprocessen är givetvis i grunden 

positivt, då det dels förenklade processen, dels visar på ett intresse för projektet och en strävan 

att öka förståelsen omkring hur arbetsmiljön påverkar den professionella sångrösten. Det 

medför dock en insyn i gruppernas sammansättning, vilket skapar uppenbara problem med 

avidentifieringen. Deltagarnas pseudonymer har därför inte tillskrivits ålder eller röstfack. 

Helt könsneutrala pseudonymer skulle ha kunnat användas för att ytterligare förstärka 
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avidentifieringen, men uppsatsförfattaren gör bedömningen att det finns ett värde i att veta om 

ett citat stammar från en manlig eller kvinnlig sångare.  

Uppsatsförfattarens roll. Uppsatsförfattarens egen erfarenhet av, och förförståelse 

för deltagarnas verklighet måste ses som både positiv och negativ. Å ena sidan har jag ett 

personligt intresse i frågan, vilket höjer motivationen och driver arbetet framåt. Några 

deltagare uttryckte också lättnad över att inte behöva förklara basala saker, utan kunna gå 

direkt in på att diskutera sakfrågor. Å andra sidan är en viss bias svårt att undvika, då min 

förförståelse gör att jag tolkar det som sägs utifrån egna erfarenheter, vilket medför risken att 

dels misstolka det som sägs, dels att jag inte alltid ställer nödvändiga följdfrågor som hade 

kunnat ge större klarhet och detaljrikedom. Även överfört på analysstadiet finns risken att 

förförståelsen påverkar tolkningen och bearbetningen av data, exempelvis genom att 

erfarenheter som jag delar omedvetet ges en större tyngd i analysen.  

Min ovana och osäkerhet som moderator gjorde också att jag inte alltid såg till att 

fördela ordet, vilket kanske hade behövts i vissa grupper, där en eller två deltagare blev tydligt 

dominerande i samtalet.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att genom fokusgruppsintervjuer identifiera faktorer i 

operakoristers yrkesutövande och arbetsmiljö som påverkade rösthälsa och röstfunktion. 

Resultatet visar att en rad olika arbetsmiljöfaktorer upplevs påverka rösten direkt eller 

indirekt. Det belyser också att belastningsfaktorer förstärker varandra och att det är framför 

allt i den sammantagna effekten som den stora risken uppstår. Någon tidigare studie över 

operakoristers generella röstbelastning har uppsatsförfattaren inte lyckats hitta, så resultaten 

måste delvis diskuteras i relation till studier som gjorts på andra typer av sångare, som 

operasolister eller korister i andra körsammanhang.  

Under intervjuerna diskuterades också frågan om hur deltagarna upplever att deras 

sångröst har utvecklats och förändrats genom åren som professionell sångare, men då detta 

ligger utanför studiens syfte har det materialet inte tagits med i resultatet. Det kan däremot 

komma att användas i samband med senare delstudier inom det övergripande 

forskningsprojektet. 

Återhämtning. Brist på återhämtning uppfattas som den absolut största risken för 

rösthälsan. Om man för det första utgår från att opera av sin natur är en verksamhet som 

innebär hög röstbelastning (se figur 1), och för det andra sätter likhetstecken mellan en högt 

belastad röst och en röst i behov av återhämtning, så kan man förstå att återhämtningsbehovet 

i princip genomsyrar sångarnas hela yrkesliv. Här är liknelsen med idrottsutövare relevant. De 

räknar med viss belastning, de är utbildade och tränade för att kunna hantera hög belastning. 

Förutsättningen för att kunna fortsätta göra det i längden, utan att riskera överbelastning och 

skador, är att de får adekvat återhämtning.  
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Betydelsen av röstvila är belagd genom tidigare forskning. 

Studien som Carroll et al. (2006) gjorde var visserligen liten och 

gjordes på solister, men visade en trend att det behövs 

sammanhängande vila i mer än 24 timmar för att sångrösten skall 

återhämta sig från en hög belastning. Studien belyser också att 

rösttrötthet tros vara en kombination av påverkad muskulatur och 

slemhinna, och att dessa typer av vävnad rimligtvis reagerar och 

läker i olika hastighet.  

Planering. Planering och schemaläggning upplevs av 

deltagarna i studien ha stor betydelse (se figur 2). Inte minst 

eftersom det under intensiva perioder endast är genom 

hänsynsfull planering som 

sångarna kan få den 

återhämtning de behöver. Betydelsen av 

schemaläggning berördes i studien av Kenny, Davis och 

Oates (2004), där en av faktorerna som uppgavs orsaka 

arbetsrelaterad stress, var just oregelbundet schema. 

Numerär. Deltagarna upplever att de utgör en 

jämförelsevis liten operakör och att det ökar 

sårbarheten. En studie av Titze och Maxfield (2017) 

undersökte vilka akustiska faktorer som påverkar 

ljudstyrkan i en kör. Resultatet visade att antalet 

korister, om alla sjunger med samma röststyrka, inte påverkar körens samlade ljudvolym med 

särskilt mycket. En fördubbling av antalet korister innebär bara 3 dB starkare körljud, helt i 

enlighet med hur dB fungerar. Skillnaden i röststyrka mellan professionella sångare och 

amatörer kan däremot ligga på 15–20 dB vilket alltså visar att de individuella rösternas 

kapacitet spelar mycket större roll än antalet korister. En operakör på 36 professionella 

operasångare har med andra ord mycket större 

volymkapacitet än 100 amatörer. Detta bekräftar 

intrycket som deltagarna förmedlade, att antalet i sig 

inte är så graverande. Det är först i samverkan med 

andra faktorer som den låga numerären utvecklas till en 

större vokal risk än den behövt vara (se figur 3). 

Repertoar. Inställningen till om det är bra eller 

dåligt att sjunga blandad repertoar skiljer sig mycket åt. 

Somliga deltagare menar att det är ett sätt att lära sig att 

sjunga skonsamt oavsett genre, medan andra upplever 

att omställningen av röstinstrumentet kan vara slitsamt 

för rösten, i synnerhet om man måste ställa om flera gånger inom samma arbetspass. Studien 

som Sundberg, Gramming och Lovetri (1993) gjorde, visade att belting, som ofta används i 

musikal, är mer belastande än operasång. Kanske kan man sluta sig till att om man skall 

sjunga musikal, så är det en fördel att vara utbildad inom genren, precis som för opera. Om 

man inte är det finns en risk att röstomställningen blir överbelastande. 

Korsalsarbete. En stor andel av koristernas arbete sker på korsal. Många deltagare 

menar att det är just detta som ger den stamina, som behövs för att orka sjunga så mycket som 

arbetet kräver. Andra menar att man vill göra mer av instuderingen på egen hand, för att 

minska timmarna på korsal, då dessa upplevs som ansträngande. Även om denna studie inte 

kan göra några formella jämförelser, kan vissa mönster skönjas. Det finns tecken på att 

Belastande sång 

▪ Sjunga länge  

▪ Sjunga högt  

▪ Sjunga starkt 

▪ Sjunga i fel register 

▪ Sjunga utan stöd 

▪ Sjunga sjuk 

▪ Hålla igen  

▪ Ställa om rösten 
 

Figur 1. Exempel på 

sjungande som upplevs 

vara röstbelastande Kedjereaktion 

Många dubbelinställelser → 

→Ingen tid för egenvård → 

→Stress och generell trötthet→ 

→Ökad sjukdomsrisk → 

→Många sjukskrivningar → 

= Kompensationssjungande 

 

 
Figur 2. Exempel på hur en 

riskfaktor kan generera en annan 

Riskaritmetik            

 Liten kör 

           Inga sjukvikarier 

      Dramatisk repertoar 

Extrakör sätts in för sent 

 +          Dålig akustik på scenen 

=                      Ökad vokal risk 

Figur 3. Exempel på ackumulerade 

riskfaktorer 
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korsalsarbetet är mer slitsamt för högre röster än lägre vilket delvis skulle kunna ha med hur 

rumsakustiken förstärker låga respektive höga frekvenser att göra. En annan orsak är sannolikt 

att ett högre röstläge helt enkelt innebär mer muskelarbete i larynx samt högre 

vibrationshastighet, alltså fler kollisioner mellan stämvecksytorna. Det finns också tecken på 

att de mer rutinerade sångarna i högre grad har vant sig vid arbetsbördan på korsal, än de som 

arbetat kortare tid, vilket kan tolkas som att det tar tid att arbeta upp den eftersträvansvärda 

staminan. 

Sceniskt arbete. Beskrivningen av hur mycket scenografin och körens inbördes 

placering på scenen kan påverka koristernas ljudupplevelse överensstämmer väl med studien 

som Ternström, Cabrera & Davis (2004) gjorde. Damerna tar också upp problem som 

korresponderar väl med Mortons studie (2015), som höga klackar, korsetter och lutande 

scengolv. Att damerna tar upp kostymrelaterade problem i högre grad än herrarna antyder att 

de är generellt mer drabbade av obekväma kläder och oergonomiska skor. 

Fysik och hälsa. Hur fysiskt vältränad man behöver vara för att kunna sjunga bra 

måste ses som individuellt, men någon form av friskvård, eller egenvård är av stor vikt enligt 

deltagarna. Perioder med många sjukskrivningar kopplar deltagarna till extremt 

arbetsintensiva perioder, utan tillräcklig återhämtning eller egenvård. Att kören är liten blir 

här också en riskfaktor, eftersom man vill skona kollegor från underbemanning i stämman, 

och går till jobbet fast man är sjuk, eller går tillbaka för tidigt. Dels riskerar man då sin egen 

rösthälsa, dels kollegornas, på grund av smittorisken. 

Sångrösten som arbetsverktyg. Man kan göra argumentet att operakorister, i 

egenskap av utbildade operasångare, i princip är operasolister i kollektiv. Reid et al. (2007) 

bekräftar i någon mån detta, då de inte kan påvisa någon relevant skillnad i hur operakorister 

sjunger solistiskt jämfört med koristiskt. Detta bekräftas dock inte av deltagarna i denna 

studie. De upplever både sin arbetssituation och sitt sjungande som annorlunda än solisternas. 

De har sin utgångspunkt i en solistisk röstinställning, men måste anpassa sig till körens klang 

och volym, de hör inte sig själva så bra som vid solosång, och repertoaren är inte anpassad 

efter deras respektive rösttyper.  

Psykosociala aspekter. Stress, menar deltagarna, kan påverka sångtekniken men 

också stå i vägen för återhämtningen. Studien av Kenny, Davis och Oates (2004) visade att 

den yrkesrelaterade stressen hos operakorister är högre än hos normalpopulationen. Studien 

undersökte också ångest kopplat till musikframträdande vilket visade sig vara betydligt 

mindre för körframträdande än solistiska framträdanden. Detta korresponderar väl med denna 

studie, då nervositet för framträdande endast rapporterades i relation till soloframträdande, 

som körsoli eller uppsjungningar för arbetsgivaren. Det förefaller alltså som att körkontexten 

mildrar prestationsångesten och agerar som en skyddande faktor. 

 

Slutsats 

En hög röstbelastning är inte möjlig att undvika i opera, men arbetsmiljöfaktorer som 

akustik, schemaläggning och repertoarval påverkar graden av belastning, och därmed risken 

för överbelastning och skador. Återhämtning är den absolut viktigaste skyddande faktorn och 

måste betraktas som en förutsättning för att sångarna skall kunna fortsätta utföra ett så 

högbelastat jobb. 
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Implikationer 

Det är nödvändigt att koristernas röster betraktas som ett kapital som måste förvaltas 

för att de skall förbli friska och hållbara. Det bästa sättet att göra det är att i möjligaste mån 

åtgärda de arbetsmiljöfaktorer som ökar röstbelastningen, vilket också åligger arbetsgivaren 

enligt lag. Framför allt måste återhämtningen anpassas efter belastningsgraden för att undvika 

överbelastning. Då det ännu inte finns tillräckligt forskningsunderlag för att utforma formella 

riktlinjer för detta, är det nödvändigt med en öppen dialog mellan sångare och ledning.  

Logopedens roll. Resultatet av denna studie belyser faktorer som är specifika för 

sångaryrket, men också mer generella röstergonomiska faktorer. Detta vittnar om ett behov av 

logopedisk kompetens inom musikteatern. Logopeder är utbildade att arbeta med 

röstergonomisk utredning och intervention och skulle därmed kunna medverka till en bättre 

arbetsmiljö för sångarna. Logopeder med sin kompetens inom rösthälsovård skulle kunna vara 

en resurs när sångare får problem med rösten. Den logopediska kontexten skulle rentav kunna 

upplevas som mindre krävande än att gå till en sångpedagog, då musikaliska aspekter inte 

spelar in utan endast röstfunktion. En välutvecklad sångteknik medför inte heller automatiskt 

en god talteknik. En ofördelaktig fonation vid tal kan orsaka röstansträngning och rösttrötthet 

samt försvaga effekten av återhämtning. Logopedisk intervention kan bidra till skonsammare 

fonation vid tal och därmed effektivare återhämtning och bättre rösthälsa. Även vid tillfällen 

när sångare skall framföra talade partier inom ramen för ett framträdande, kan logopeden 

medverka till att hitta en bärande och skonsam röstteknik även i tal. Sammanfattningsvis 

skulle tillgång till logopedisk kompetens på arbetsplatsen kunna bidra till ett mer hållbart 

röstanvändande för sångarna under yrkeslivet.  

 

Framtida forskning 

För att förstå hur mycket återhämtning operasångare behöver efter en hög 

röstbelastning, krävs en större klarhet i hur deras instrument reagerar och läker. Det är också 

angeläget att förstå vad som betingar den stamina som koristerna talar om, och som upplevs 

vara nödvändig för deras vokala uthållighet.  

 

Tack  

Ett stort och varmt tack till deltagarna i studien som så generöst delade med sig av sina 

tankar och upplevelser. Tack till mina fantastiska handledare Viveka Lyberg-Åhlander och 

Pontus Wiegert som haft ett enormt tålamod med en akademisk oskuld. Tack till min 

testgrupp Leif Aruhn-Solén, Christina Dongas och Ellika Ström. Tack Pierre Unge och Ellika 

Ström (igen) för korrekturläsning. Tack älskade Andreas Everbring för korrekturläsning, 

tålamod och mat. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Inledning 

 

• Tack för deltagande 

• Oklarheter om informationsbrev eller samtyckesblankett? - underskrift 

• Presentation av moderator. Roll - lyssna och ställa följdfrågor men inte delta i diskussionen + 

introducera nya frågeställningar. 

• Presentation av magisteruppsats som del av större forskningsprojekt 

• Bakgrund (pensionsålder) och en av initiativtagarna (Göteborgskören) 

• Syfte med dagens samtal - grund för en senare enkät. Fokus - faktorer i arbetsmiljö samt hur dessa 

hanteras – både av er och ledningen 

• Frågor? 

• Presentation av deltagare (inspelning startad) namn och ålder 

 

”Vilka arbetsmiljöfaktorer påverkar min rösthälsa i mitt yrkesutövande” 

 

Frågor om vad som påverkar rösten 

 

• ”Vilka förutsättningar behövs för att man som yrkessångare skall komma bäst till sin rätt?”                          

- Visuellt stöd 

 

• ”Vad kan förhindra att man kommer bäst till sin rätt?” (”Vilka underlättande faktorer saknas?”)                             

- Uppmuntra till detaljer, ställ fördjupande frågor, skapa tydlighet 

 

• Presentera tre ämnesområden (yttre = fysiska, vokala, psykosociala) – ”som stöd för tanken har vi 

föreslagit tre intresseområden, ger dessa ytterligare associationer?” Visuellt stöd 

 

• Scenario: ”inför kollationering på en nyproduktion – vad är man vaksam på / orolig för utifrån ett 

rösthälsoperspektiv?” 

 

• ”Vad / vem skulle kunna underlätta?” (individ / arbetsgivare / produktionsteam)             

                - Vid behov, koppla till tidigare ämnesområden  

 

• ”Många faktorer påverkar rösten och rösthälsan över tid - upplever du någon skillnad i din sångröst 

idag jämfört med när du började sjunga professionellt?” 

 

• ”Har vi missat något?” 

 

 

Ämnen som vid behov skall styras (dvs undvik detaljer kring subjektivt upplevande) 

• Sångteknik 

• Individuellt hälsotillstånd 

• Beskrivningar av subjektiva effekter i rösten av belastning  

➔ om dessa kommer upp, styr diskussionen mot ”hur hanterar du/arbetsgivare situationen” eftersök 

strategier = potentiella friskfaktorer 



 

Bilaga 2 - Informationsbrev 

Bästa Sångare! 

 

Tack för att du vill medverka i detta forskningsprojekt om arbetsmiljö, röstbelastning och ålder hos 

operasångare! 

 

Välkommen den …. kl …. till fokusgruppssamtal.  

Ett fokusgruppssamtal innebär en diskussion grupper om fyra personer där specifika frågor diskuteras 

under ca två timmar, inklusive paus. Jag kommer att vara med i rummet men endast som moderator 

och kommer således inte delta aktivt i diskussionen. 

 

Det här brevet är tänkt som en förberedelse till samtalet.  
 
Samtalet kommer att röra sig kring vilka faktorer i yrkesutövande och arbetsmiljö som du tycker 
påverkar din röst.  
 

I förberedande syfte ber jag dig tänka kring följande: 

- Vilka faktorer i mitt arbetsliv (arbetsmiljö och yrkesutövande) påverkar min röst? 

- Finns såväl risk- som friskfaktorer? 

 

Diskussionen kommer att spelas in för att kunna bearbetas. När bearbetningen är slutförd kommer 

inspelningen att destrueras. I det bearbetade materialet kommer deltagarna att vara anonyma. Det är 

viktigt att framhålla att du har rätt att avsluta din medverkan i projektet när som helst, utan 

konsekvenser.  

 

Jag ser fram emot att träffa er alla 

Vänliga hälsningar 

 

För frågor, kontakta gärna: 

 

Erika Everbring Viveka Lyberg Åhlander  Pontus Wiegert 

Logopedstudent Leg. Logoped, Docent  Leg. Läkare, Doktorand 

erikaeverbring@gmail.com Viveka.lyberg_ahlander@med.lu.se pontus.wiegert@med.lu.se 

  

mailto:Viveka.lyberg_ahlander@med.lu.se
mailto:pontus.wiegert@med.lu.se


 

Bilaga 3 – Samtyckesblankett 

 

Projektets namn 

Förändringar och utmaningar för sångrösten under yrkeslivet 

Deltagande 

Deltagande i studien sker genom en fokusgruppsintervju som är en del av ett 

forskningsprojekt om arbetsmiljö, rösthälsa och ålder hos operasångare. Samtalet kommer att 

ta ungefär två timmar, inklusive paus, och det kommer att spelas in. Inspelningen görs endast 

för att det som sägs skall kunna skrivas ner och  bearbetas i efterhand. När avskriften är gjord 

kommer inspelningen att raderas. Ditt namn kommer att kodas i samband med avskriften för 

att minska risken för identifiering. Allt material kommer att behandlas och lagras på ett sätt så 

att inte obehöriga kan komma åt det, vare sig under eller efter arbetets gång. 

Sammanställningar av resultaten kommer att publiceras vetenskapligt.  

Din medverkan i undersökningen är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan att vi frågar varför. Om du väljer att inte medverka eller avbryter ditt deltagande har detta 

inga konsekvenser för eventuell medverkan i framtida undersökningar. 

Då din yrkesgrupp är väldigt liten och ni jobbar tätt tillsammans ökar risken att bli identifierad 

av exempelvis kollegor eller arbetsgivare. Därför kommer extra försiktighet att iakttas i 

exempelvis citat och hänvisningar till personliga uttalanden. Uppgifter om vilket operahus du 

arbetar på, hur länge du arbetat, eller uppgifter av privat karaktär kommer inte att skrivas ut.  

Studien har godkänts av Etiska kommittén vid avdelningen för logopedi, foniatri och 

audiologi, Lunds universitet 

Tack! 

 

Erika Everbring, logopedstudent 

erikaeverbring@gmail.com  
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