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Yrkesgruppen artister har tidigare rapporterat höga testpoäng vid 
mätning av neuroticism, vilket yttrar sig i upplevd sämre fysisk hälsa 
och låg självutvärdering av prestation. Den longitudinella 
populationsstudiens generella syfte var att undersöka neuroticism i 
relation till sångteknik och hälsa under 3.5 år hos operastudenter. 
Högre registret, lägre registret, sjunga piano, egalisering och 
uthållighet respektive röstlig-, fysisk- och mental hälsa undersöktes. 
Enkäter utformade för självrapportering användes (EPQ, KSP, STAI 
och 2 specialkonstruerade enkäter). Resultaten visade att rapportering 
av sångteknik och rösthälsa förbättrades signifikant, men att 
kroppshälsa och mental hälsa inte förbättrades signifikant över tid. 
Neuroticism och självutvärdering av sångteknik och hälsa gav inte 
signifikant interaktionseffekt. Rapporterad hög testpoäng av 
neuroticism gav inte signifikant lägre självutvärdering i jämförelse 
med rapporterad låg testpoäng av neuroticism. Potentiella felkällor är 
få antal undersökningspersoner och bortfall. Vidare intressant 
forskning är huruvida manliga artister rapporterar högre testpoäng vid 
mätning av neuroticism i jämförelse med kvinnor och varför detta i så 
fall kommer sig.  

 
Introduktion 
Personlighet är ett område som relateras till både prestation och hälsa. Grundläggande för 
extroverta människor är en tendens att vara sällskaplig, en preferens för kompanjonskap och 
social stimulering, medan introverta människor tenderar att uppvisa den extrovertes motsatser 
(McCrae & Costa, 1997). Extroverta människor presterar därför generellt bättre i grupper, 
medan introverta generellt presterar bättre på egen hand. Typ A-beteende, och speciellt 
delkomponenten hostilitet, har korrelationer med negativa effekter på fysisk hälsa, såsom 
hjärt- och kärlsjukdomar (Guyll & Contrada, 1998), medan optimism har korrelationer med 
positiva effekter på fysisk hälsa, såsom snabbare återhämtning vid sjukdom och längre 
livslängd (Scheier & Carver, 1985). Personlighetsdraget neuroticism anses generellt korrelera 
negativt med både prestation och hälsa, på så sätt att människor som rapporterat hög rad av 
neuroticism oftare upplever negativa emotioner i samband med prestation (Clark & Watson, 
1999) och rapporterar fler hälsoproblem (Watson & Pennebaker, 1989) i jämförelser med 
personer som rapporterat låg grad av neuroticism. Yrkesgruppen artister rapporterar hög grad 
av neuroticism, emellertid har operastudenter inte undersökts ur denna aspekt i relation till 
sångteknik och hälsa.  
 
Neuroticism 
Personlighet har studerats från ett antal olika teoretiska perspektiv, såsom aspekter som 
fokuserat på evolution, psykoanalys, kognition, holistisk interaktionism och utveckling 
(Pervin & John, 1999). Varje perspektiv har bidragit till förståelse av individuella olikheter i 
beteende. Det råder emellertid oenighet bland teoretiker om hur många personlighetsdrag det 
finns: två (Digman, 1997), tre (Eysenck, 1991) fem (McCrae & Costa, 1997), sex (Jackson, 
Ashton & Tomes, 1996), eller ännu fler personlighetsdrag (Barret & Kline, 1982). Oavsett 
antal personlighetsdrag som förespråkas återfinns dimensionen neuroticism i varje 
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personlighetsmodell (Watson, 2001; Watson & Clark, 1984). Vetenskaplig undersökning av 
neuroticism började på 1800-talet, när forskning på individuella skillnader i personlighet och 
emotionalitet påbörjades (Eysenck & Eysenck, 1985). Redan då ansågs att individuella 
skillnader i negativ emotionalitet representerade en viktig dimension i personligheten. 
Neuroticism representerar i vilken utsträckning en person upplever världen som hotande, 
problematisk och oroande (Watson, Clark & Harkness, 1994). Individer som rapporterar 
höga testpoäng vid mätningar av neuroticism har en tendens att uppleva frekventa och 
intensiva episoder av negativ emotionalitet, exempelvis ångest, depression, ilska och skuld. 
Detta resulterar i att neurotiska individer anses vara mer emotionellt instabila i jämförelse 
med individer som rapporterar låga testpoäng vid mätning av neuroticism som i sin tur anses 
vara mer emotionellt stabila. (McCrae & Costa, 1997). Kännetecken för neuroticism är låg 
självkänsla, perfektionistiska antaganden och pessimistiska attityder. Individer som 
rapporterar höga testpoäng vid mätning av neuroticism visar starkare tendenser att tolka 
otydliga och tvetydiga stimuli och händelser på ett negativt sätt (Eysenck, MacLeod & 
Matthews, 1987). Dessutom uttrycker dessa individer missnöje med sig själva, deras liv och 
världen ses ur ett negativt perspektiv. I kontrast rapporterar individer med låga testpoäng vid 
mätning av neuroticism att de är nöjda med sig själva, sitt liv och ser världen ur ett mer 
positivt perspektiv. De rapporterar dessutom låga nivåer av negativ emotionalitet.  Kvinnor är 
generellt två till tre gånger mer troliga att rapportera högre grad av neuroticism/ångest än 
män (American Psychiatric Association, 1994).  
 
Negativ affektivitet är ett genomgående drag i neuroticism och som många 
personlighetstester har visat sig mäta, däribland personlighetstester för trait ångest, 
neuroticism, ego styrka, generell missanpassning, ”repression-sensitzation” och social 
önskvärdhet (Watson & Clark, 1984). På liknande sätt har personlighetstester som mäter 
självkänsla, locus of control, self-efficacy och neuroticism visat sig mäta en och samma 
konstrukt på så sätt att ovanstående personlighetsdrag har starka korrelationer med varandra 
(Judge, Erez, Bono & Thoresen, 2002). Neuroticism beskriver även ett slags ångesttillstånd 
som kallas för trait ångest. Begreppen state och trait ångest visar två sidor av samma mynt ⎯  
state ångest är den temporära ångesten en individ upplever just nu, medan trait ångest är den 
mer stabila benägenheten en individ har att uppleva ångest (Spielberger, Gorsuch, Lushene, 
Vagg & Jacobs, 1983). Trait ångest beskriver således olikheter mellan individer i tendensen 
att uppleva stressfyllda situationer som hotande eller farliga och att i sådana situationer 
reagera med förstärkt intensitet av state ångest. Ju starkare trait ångest en individ har, desto 
mer troligt är det att individen upplever ökad intensitet av state ångest i en upplevd hotfull 
situation. 
 
Neuroticism och Ärftlighet 
Neuroticism är starkt ärftligt, och har utvecklats genom processen av naturligt urval, såsom 
en konsekvens av evolutionen (Clark & Watson, 1999). Neuroticism har uppkommit därför 
att det underlättade individens överlevnad. Individer som rapporterar hög grad av neuroticism 
verkar ha ett överaktivt ”Behavioral Inhibition System” (BIS) (Nesse, 1991). BIS är ett 
varningssystem som aktiveras i osäkra situationer och medför ett tillstånd av negativ affekt, 
vilket i sin tur motiverar sökandet efter faror i omgivningen. Personer som rapporterar hög 
grad av neuroticism är ärftligt disponerade att visa starkare reaktioner till hotande stimuli. 
Stor omfattning av neuroticism antas vara maladaptivt, medan liten omfattning av 
neuroticism antas vara adaptivt (Watson & Casillas, 2003). Detta är en förenklad och i viss 
mån missledande förklaringsmodell av personlighetsdraget neuroticism Mycket liten 
omfattning av neuroticism antas öka individens sårbarhet för olika typer av hot, när BIS inte 
aktiveras. Utöver detta står arv för mer variation i negativ affekt (55%), i jämförelser med 
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välmående (48%) och positiva emotioner (40%) (Lykken & Tellegen, 1996). Negativa 
emotioner beror således mer på nedärvda faktorer och positiva emotioner beror mer på delad 
familjemiljö.  
 
Neuroticism och  Hälsa 
Individer som rapporterar höga testpoäng vid mätning av neuroticism rapporterar även oftare 
huvudvärk, bröstsmärtor, yrsel, hosta, nysningar och andra hälsorelaterade klagomål (Watson 
& Pennebaker, 1989). Neurotiska individer oroar sig mycket och som ett resultat tenderar de 
att sova sämre och resultatet av för lite sömn yttrar sig bland annat i 
koncentrationssvårigheter. Individer med stark neuroticism tenderar dessutom att använda 
coping strategier som är kontraproduktiva (exempelvis undvikande och självklander) vad 
gäller att reducera stress och oro (Costa, Somerfield & McCrae, 1986; Kokkonen & 
Pulkkinen, 2001). Då individer som rapporterar neuroticism i stor omfattning även 
rapporterar fler frekventa och intensiva episoder av negativ emotion, ansågs neuroticism vara 
en sårbarhetsfaktor för fysisk sjukdom (Watson & Pennebaker, 1989). Dock visar 
neuroticism modesta korrelationer med mätningar av fysiska symtom och hälsoklagomål (se 
Costa & McCRae, 1985; 1987). Neuroticism är inte starkt relaterat till objektiva indikatorer 
på hälsa, så som hälsorelaterade beteenden (exempelvis antal besök hos läkare), och 
biologiska markörer (exempelvis immunsystemfunktion). Med andra ord, neuroticism är en 
bättre prediktor för subjektiva fysiska hälsoklagomål än dess objektiva fysiska hälsostatus. 
När det gäller mental hälsa har neuroticism starkare och tydligare samband med 
psykopatologi än något annat personlighetsdrag (Clark & Watson, 1999; Mineka, Watson & 
Clark, 1998; Widiger, Verheul & van den Brink, 1999). Höga testpoäng vid mätning av 
neuroticism associeras med många kliniska syndrom, inklusive ångestsyndrom, 
förstämningssyndrom, depression, drogberoende, somatiska syndrom, ätstörningar, 
personlighets- och beteendestörningar (Krueger, Caspi, Moffitt, Silva & McGee, 1996; 
Mineka et al., 1998; Trull & Sher, 1994; Weinstock & Whisman, 2006). Sambandet mellan 
neuroticism och generaliserat ångestsyndrom är så starkt att några forskare förslagit att 
generaliserat ångestsyndrom representerar en extremt hög grad av neuroticism (Brown, 
Chorpita & Barlow, 1998; Watson, 1999). Samma slutsats har dragits vad gäller borderline 
personlighetsstörning (Widiger & Trull, 1992).  
 
Neuroticismens Verkningar  
Neuroticism har viktiga korrelationer med många mänskliga emotioner och beteenden. 
Neuroticism är negativt korrelerat med lycka (Brief, Butcher, George & Link, 1993; DeNeve 
& Cooper, 1998; Judge, Locke, Durham & Kluger, 1998). Vilket yttrar sig i att individer som 
rapporterar höga testpoäng vid mätning av neuroticism är mindre lyckliga än individer som 
rapporterar låga testpoäng. Sambandet mellan neuroticism och negativ affekt är så starkt att 
de två variablerna kan ses som ekvivalenta (Watson & Clark, 1984). Att vara neurotisk 
innebär således att oftare uppleva negativa emotioner såsom oro och ångest. Dessutom 
rapporterar individer som rapporterat många kännetecken av neuroticism även större 
missnöje med äktenskap och visar större instabilitet i relationer (Karney & Bradbury, 1995; 
Watson, Hubbard & Wiese, 2000). Individer med höga testpoäng vid mätning av neuroticism 
har svårt att vara nöjda i sitt äktenskap och i andra vänskapliga relationer då de ser världen 
och framtiden ur ett mer pessimistiskt perspektiv och oroar sig för att inte duga som en 
konsekvens av låg självkänsla. Att tycka mindre bra om sig själv och sin duglighet som 
människa försvårar relationer med andra människor. Utöver detta rapporterar individer som 
rapporterat hög grad av neuroticism större missnöje med sitt arbete och sin arbetsmiljö 
(Connolly & Viswesvaran, 2000; Judge et al., 1998). Pessimistiska och perfektionistiska 
antaganden bidrar till att personer som rapporterar höga testpoäng vid mätning av 
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neuroticism sällan är nöjda, varken med sig själva eller med det arbete som utförs och var 
detta utförs. Den goda nyheten för en person som är neurotisk är att graden av neuroticism 
minskar med ålder, faktiskt varje år (Scollon & Diener, 2006). Denna förändring är inte 
begränsad till unga vuxna, utan sker även till gammal ålder. Att neuroticism minskar med 
ålder ges två förklaringar, den första förklaringen menar att det är en konsekvens av ökad 
anpassning till livet, medan den andra förklaringen menar att det handlar om mognad eller 
fortsatt utveckling av personlighet (Staudinger & Kunzmann, 2005). 
 
Neuroticism och Prestation 
Neuroticism uppvisar olika samband med arbetsprestation, negativa samband (se Tett, 
Jackson, Rothstein, 1991), positiva samband, (se Corr & Gray, 1995; Furnham, Jackson & 
Miller, 1999), och svaga eller inga samband (se Barrick & Mount, 1991; Barrick, Stewart & 
Piotrowski, 2002; Gallagher, 1996). Dock visar en nyligen publicerad studie att individer 
höga testpoäng vid mätning av neuroticism presterar bättre än individer som rapporterar 
mindre omfattning av neuroticism i hektiska arbetsmiljöer (Smillie, Yeo, Furnham & 
Jackson, 2006). Intensitet i ansträngning förbättrade prestation för individer som rapporterat 
höga testpoäng vid mätning av neuroticism mer än för individer som rapporterat låga 
testpoäng i simulerade flygtrafikskontrollssituationer. En annan nyligen publicerad studie 
visar att individer som rapporterade hög testpoäng vid mätning av neuroticism var mer 
troliga att öka sin nivå av oro i en situation med en krävande uppgift än individer som 
rapporterat låg grad av neuroticism (Tamir, 2005). En preferens för att kortsiktigt öka 
obehaglig affekt kan vara gynnsam för prestation. Större omfattning av neuroticism har visat 
sig innebära perseveration vad gäller svarsresponser, det vill säga tendensen att upprepa 
samma responser över tid (Robinson, Wilkowski, Kirkeby & Meier, 2006). Perseveration har 
även definierats i termer av kognitiv slöhet. Hög rapporterad grad av ångest/neuroticism 
anses vara relaterat med låg självutvärdering (Clark & Watson, 1999; McCrae & Costa, 
1997; Watson & Clark, 1984; Watson et al., 2000; Watson, 2001; Watson & Casillas, 2003). 
Emellertid har detta samband visat sig vara komplext (Borozdina & Zaluchenova, 1993, 
refererat i Kenny, Davis & Oates, 2004). Individer vars självutvärdering matchade deras 
aspirationsnivå har visat sig vara mer troliga att uppleva låg och medel grad av ångest. Hög 
rapporterad grad av ångest genererades av en diskrepans, i vardera riktning, mellan 
självutvärdering och aspirationsnivåer.   
 
Neuroticism och Artister 

         Yrkesgruppen artister, såsom musiker, skådespelare och dansare rapporterar höga testpoäng 
vid mätning av neuroticism (Dudek, Bernèche, Bérubé & Royer, 1991; Merchant-Haycox & 
Wilson, 1992). Sångare är mer benägna att oroa sig och känna ångest över sin röstfunktion än 
icke sångare (Sapir, Mathers-Schmidt & Larson, 1996). Sångare besöker läkare oftare och 
rapporterar fler oriktiga talvanor i jämförelse med icke sångare. Sångare har alltså en högre 
känslighet vad gäller rösthälsa. Artister rapporterar även låg konformitet och låg socialisering 
(Feist, 1999). Detta resulterar i att artisters ansvarskänsla och tolerans generellt är lägre än 
individer som rapporterar låga testpoäng vid mätning av neuroticism. Kvinnliga musiker 
upplever mer prestationsångest än manliga musiker (Osborne & Franklin, 2000). På grund av 
artisters yrke som relateras med att uppträda under former av höga adrenalinnivåer, ångest, 
utmattning, socialt tryck och finansiell osäkerhet antas artister påverkas av den generella 
stressen som yrket innebär (Lehrer, Goldman, & Strommen, 1990). Yrkesmässig stress har 
större påverkan på artister med hög trait ångest än artister med låg trait ångest (Craske & 
Craig, 1984). Operasångare rapporterar högre trait ångest, högre oro för yrkesmässig roll och 
högre yrkesmässig personlig påfrestning än normativa populationer (Kenny et al., 2003). 
Högre värden på personliga resurser associerades med högre värden på trait ångest. De 
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personliga resurserna verkade fungera adaptivt för att hantera ångest. Hög trait ångest 
associerades även med hög personlig belastning i arbetsmiljön och var nära associerat med 
prestationsångest. Sweeney-Burton (1998, refererat i Kenny et al., 2003) definierade 
musikalisk prestationsångest som state ångest och fann att de flesta musikstudenter som 
rapporterat hög state ångest före behandling fick lägre poäng i prestationskvalitet, medan de 
som rapporterat låg state ångest före behandling fick högre poäng i prestationskvalitet. När 
det gäller bedömning av variansen i musikalisk prestation, kan 25% av variansen tillskrivas 
trait ångest (Lehrer et al., 1990).  Manliga skådespelare har rapporterat högre testpoäng vid 
mätning av neuroticism i jämförelse med kvinnliga skådespelare (Nettle, 2006). När det 
gäller operastudenter har män rapporterat att vara mer ångestfyllda/neurotiska än kvinnor 
(Sandgren, 2005). Ett annat personlighetsdrag som är utbrett hos operasångare är självkritik, 
de är sällan nöjda med sin egen prestation. Den mesta och största kritiken riktas till tekniska 
vokala aspekter eller att missa scenregi. 
 
Artister och  Musikalisk Prestation 
Traditionellt har begreppet musikalisk förmåga relaterats till sensoriska förmågor, speciellt 
hörsel (tonhöjd, rytm och klangfärg). Detta perspektiv föreslår att orsaken till att individer 
presterar extraordinärt väl i musik är medfödd (Shuter-Dyson, 1999). Musikalisk begåvning 
tillskrivs ofta barn som uppvisar tidiga oväntade tecken på just detta (Horowitz & O´Brien, 
1985). Barnet kan exempelvis spela ett instrument väl, men begåvningen eller förmågan beror 
inte på omfattande övning. Debatten om arv kontra miljö när det gäller utveckling av 
musikalisk förmåga är omfattande. Anhängare som menar att musikalisk förmåga till större 
del beror på miljö (se Howe, Davidson & Sloboda, 1998) anser att olikheter i tidiga 
erfarenheter, preferenser, möjligheter, vanor, träning och övning är de verkliga 
determinanterna. Föreslagna faktorer som kan influera framgångsrik musikalisk utveckling är 
psykosociala faktorer såsom stöd och vägledning från föräldrar eller lärare i barndom och inre 
motivation (Sloboda & Howe, 1991; Sloboda, Davidson, Howe & Moore, 1996; Moore, 
Burland & Davidson, 2003). Expertisstudier visar att viktiga kännetecken av experters 
överlägsna prestation förvärvas genom erfarenhet och att effekten av träning är stor (Ericsson 
& Smith, 1991). Att vara en person som presterar exceptionellt bra ses i detta sammanhang 
som resultatet av individens omfattande träning och övning i syfte att just förbättra prestation 
(Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1993). Individer som presterar högt inom sitt område 
börjar träna redan i barndomen med kraftfulla insatser (det vill säga medveten träning/övning 
i kontrast till lek och fritidsaktivitet) för att optimera utvecklingen. Individuella skillnader, 
även bland eliten, är nära relaterade med hur mycket omfattande övning (mätt i tid) som 
individen ägnat sig åt. Många kännetecken som tidigare antogs påvisa medfödd talang är 
egentligen resultatet av intensiv träning under ett minimum av 10 år. Träning ger helt enkelt 
färdighet, vare sig det gäller dans, att spela piano eller sjunga opera.  

   
Syfte 
Studier visar att artister rapporterar höga testpoäng vid mätning av neuroticism, vilket bland 
annat yttrar sig i låg självkänsla, perfektionistiska antaganden, pessimistiska attityder, 
missnöje med arbetsprestation, låg självutvärdering, upplevd sämre fysisk hälsa, med en 
specifik oro för rösthälsan vad gäller sångare. De flesta studier kring neuroticism/ångest 
(speciellt prestationsångest/scenskräck) när det gäller artister har gjorts på musikstudenter för 
att bedöma etiologi (Cox & Kenardy, 1993), och behandlingseffektivitet (Nagle, Himle, & 
Papsdorf, 1989), eller på orkestermusiker (Brodsky & Sloboda, 1997). Av denna anledning 
ter sig neuroticism som intressant att studera i relation till prestation och hälsa hos 
operastudenter. Den longitudinella populationsstudies generella syfte var att undersöka 
neuroticism i relation till sångteknik och hälsa under utbildningstiden på 3.5 år hos 
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operastudenter. Syftet var delvis explorativt då metodiken för att undersöka dessa faktorer 
inte tidigare utprövats.  Sångtekniska faktorer som undersöktes var högre registret, lägre 
registret, sjunga piano, egalisering och uthållighet. De hälsofaktorer som undersöktes var 
röstlig hälsa, fysisk hälsa och mental hälsa. Antaganden var att rapportering av sångteknik 
och hälsa skulle förbättras över tid. Att neuroticism och självutvärdering av sångteknik och 
hälsa skulle ge interaktionseffekter, på så sätt att rapporterad höga testpoäng vid mätning av 
neuroticism skulle ge lägre rapporterad självutvärdering av sångteknik och hälsa, medan 
rapporterad låga testpoäng vid mätning av neuroticism skulle ge högre rapporterad 
självutvärdering av sångteknik och hälsa. 
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Deltagare var 29 studenter i 5 klasser på två operahögskolor. Av dessa var 18 kvinnor och 11 
män med en medelålder på 28 år (sd=3.14). Medelåldern för kvinnor var 28.3 år (sd=2.8) och 
för män 27.6 år (sd=3.7). Kvinnliga operastudenter hade i genomsnitt tagit sånglektioner i 10 
år (sd=2.59), medan manliga operastudenter hade tagit sånglektioner i 7.3 år (sd=2.58). 
Samtliga studenter tillfrågades om deltagande i studien, varav 7 avböjde (svarsfrekvens= 
80%). Samtliga operastudenter hade ambitionen att arbeta som operasolister i framtiden.  

 
Material 
Personlighetstester användes för att mäta låg respektive hög testpoäng av neuroticism hos 
operastudenterna, sammanlagt användes 3 tester för detta ändamål: 
 
Eysenck Personality Questionnaire (EPQ-I) mätte extroversion, neuroticism och psykoticism 
(Eysenck & Eysenck, 1975) inklusive en impulsivitetsskala från Impulsiveness-
Venturesomeness-Empathy Inventory (IVE; Eysenck & Eysenck, 1978). Av dessa valdes 
neuroticism ut för vidare statistisk bearbetning. Enkäten bestod av 114 items med ja-nej som 
svarsformat. 
 
Karolinska Scales of Personality (KSP) bestod av 135 items och omfattade 15 underskalor 
(af Klinteberg, Schalling & Magnusson, 1986). Underskalorna var somatisk ångest, psykisk 
ångest, muskelspänning, social önskvärdhet, impulsivitet, monotoni undvikande, 
disinhibering, psykasteni, socialisation, indirekt aggressivitet, verbal aggressivitet, 
irritabilitet, misstänksamhet, skuld, och inhibering av aggressivitet. Av dessa 15 underskalor 
valdes de 10 som mäter neuroticism ut för vidare statistisk bearbetning (somatisk ångest, 
muskulär spänning, psykisk ångest, psykasteni, inhibering av aggressivitet, indirekt 
aggressivitet, verbal aggressivitet, irritabilitet, misstänksamhet och skuld). Svarsskalan 
använde sig av en Likertskala med stigande grad av instämmande: (1) ”stämmer inte alls”, 
(2) ”stämmer inte särskilt bra”, (3) ”stämmer ganska bra”, (4) ”stämmer precis”.  
 
Spielberger State-Trait Anxiety Inventory för vuxna användes (STAI; Spielberger, Gorsuch, 
Lushene, Vagg, & Jacobs, 1983) och bestod av två självrapporteringsenkäter som mätte state 
ångest och trait ångest. STAI-T bedömde trait ångest (mäter stabila olikheter i ångesttendens, 
hur individer mår generellt). STAI-T innehöll 20 items och använde sig av en Likertskala 
med stigande grad av instämmande: (1) ”nästan aldrig”, (2) ”ibland”, (3) ”ofta”, (4) ”nästan 
alltid”. Högre poäng (testpoäng på både STAI-S och STAI-T varierar mellan 20-80) 
indikerar ökad känslighet mot hot av social natur, vilket kan manifesteras i rädsla, nervositet 
och oro.  
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Specialkonstruerad enkät (konstruerad av Maria Sandgren) som bestod av 5 
självrapporteringsenkäter (kompetensnivå/förmågor, hälsa och socioekonomiska faktorer, 
projektutvärdering, fysiska faktorer och sångliga aktiviteter utanför skolans regi) användes. 
Utvalda delar av 2 enkäter användes: kompetensnivå/förmågor i dagsläget, och hälsa och 
socioekonomiska faktorer (se bilaga). Den använda enkäten för kompetensnivå/förmågor 
innehöll 40 items och tillämpade en skala med stigande grad av tillfredsställelse, från 1 (inte 
alls tillfredsställande) till 7 (helt tillfredsställande). Av dessa 40 items valdes 5 items ut 
(högre registret, lägre registret, sjunga piano, egalisering och uthållighet) för vidare statistisk 
bearbetning. Instrumentet som mätte hälsofaktorer innehöll 14 items och tillämpade en skala 
med stigande grad av tillfredsställelse, från 1 (inte alls tillfredsställande) till 7 (helt 
tillfredsställande). Från denna enkät valdes 3 items ut (röstlig hälsa, kroppslig hälsa och 
mental välbefinnande). STAI-S innehöll 20 items och mätte ångestbenägenhet för tillfället 
(state ångest). STAI-S mätte känslor av ängslan, spändhet, nervositet och oro och använde 
sig av en Likertskala med stigande grad av instämmande: (1) ”inte alls”, (2) ”något”, (3) ”en 
hel del”, (4) ”väldigt mycket”. 
 
Procedur 
Undersökningsdeltagare besvarade initialt 3 personlighetstester (EPQ, KSP och STAI-T), 
demografiska frågor och frågor rörande formell musikalisk utbildning. I den longitudinella 
studien användes specialkonstruerade enkäter tillsammans med STAI-S. Specialkonstruerad 
enkät och STAI-S besvarades 5 gånger per år under 3.5 år (totalt 18 mättillfällen). 
Utbildningen till operasångare är indelad i olika projekt, där operastudenterna arbetar med 
vissa scener ur en opera under cirka 2.5 månader. Operastudenterna besvarade enkäterna 1-2 
veckor efter varje slutfört projekt. Denna tidpunkt valdes av flera skäl, dels besvarade 
studenterna frågor om deras utveckling under varje projekt, dels antogs denna tidpunkt i stort 
sett vara likartad för studenterna. De hade avslutat ett projekt och stod precis i början av ett 
nytt sådant. Enkäterna ifylldes individuellt med Maria Sandgren närvarande. Mättillfällen 
som utfördes under sommar skedde via post (både utdelning och insamling). Nedan visar 
tabell 1 en översikt över mättillfällen (totalt 18) och bortfall (totalt 57) för 
specialkonstruerade enkäter. Antalet insamlade enkäter var 465. Svarsfrekvens var totalt 
88%.  

  
Tabell 1. Översikt av mättillfällen och bortfall för specialkonstruerade enkäter.  
 
Mättillfälle                     Bortfall Mättillfälle Bortfall                   
1                                     
2                                     
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

5 
5 
6 
11 
5 
2 
2 
1 
1 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

1 
2 
0 
1 
2 
2 
0 
7 
4 

 
Svarsfrekvens för STAI-T och KSP var 100%. Svarsfrekvens för EPQ var 93%. 
Svarsfrekvens för STAI-S var 76%.  
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Databehandling 
Manuell bortfallsanalys har gjorts, efter denna har saknade variabelvärden ersatts med 
medelvärden för respektive mätning av denna variabel. Transformering av medelvärden till 
z-värden skedde på EPQ, KSP, och STAI-T av de items som behandlade neuroticism. 
Därefter gjordes en summavariabel för neuroticism med indelning av 2 grupper med låg 
respektive hög grad. Med 0 som medelvärde delades undersökningsdeltagare med 
minusvärden (-15.49 – 0) in i gruppen med låg grad av neuroticism, och 
undersökningsdeltagare med plusvärden (0 – 10.93) delades in i gruppen med hög grad av 
neuroticism.  
 

Resultat 
 

Utveckling av Sångteknik och Hälsa över tid 
Resultatet visar att sångteknik förbättras signifikant över tid. Operastudenterna rapporterar 
signifikant högre självutvärdering av sångtekniska faktorer i slutet av utbildningen i 
jämförelse med början av utbildning. Envägs beroende ANOVA med 18 mättillfällen visar 
för det högre registret (F (17, 459) =4.0, p<.001), det lägre registret (F (17, 459) =2.3, 
p<.001), sjunga piano (F (17, 459) =3.4, p<.001), kvalitet i egalisering (F (17, 459) =2.3, 
p<.005), och uthållighet (F (17, 459) =3.8, p<.001). Resultatet visar att rösthälsa förbättras 
signifikant över tid, men att kroppshälsa mental hälsa inte förbättras signifikant över tid. 
Operastudenternas självutvärdering av rösthälsa är signifikant högre vid slutet av 
utbildningen i jämförelse med början av utbildningen. Envägs beroende ANOVA med 18 
mättillfällen visar för rösthälsa (F (17, 459) =2.3, p<.005), kroppshälsa, (F (17, 459) =1.1, 
p=.331) och mental hälsa (F (17, 459) =.44, p=.977).  
 
Interaktionseffekter mellan Neuroticism och Sångteknik 
Mixed ANOVA:s visar inte signifikanta interaktionseffekter mellan neuroticism och 
självutvärdering av sångteknik. Operastudenter med rapporterad hög testpoäng av 
neuroticism rapporterar inte signifikant lägre självutvärdering av sångteknik i jämförelse med 
operastudenter med rapporterad låg testpoäng av neuroticism. Utvärderingen av sångteknik 
avsåg följande förmågor: det högre registret (F (1, 27) =1.2, p=.273, det lägre registret (F (1, 
27) =.11, p=.746), att sjunga piano (F (1, 27) =3.4, p=.075), kvalitet i egalisering (F (1, 27) 
=1.9, p=.175) och uthållighet (F (1, 27) =.34, p=.566).  Figurer 1 och 2 nedan visar låg 
respektive hög rapporterad testpoäng av neuroticism i relation till utveckling av sångteknik 
under 3.5 år hos operastudenter.  
 
Lägsta medelvärde för det högre registret för operastudenter med rapporterad låg testpoäng 
av neuroticism (m=4.29, sd=1.32) uppmättes vid tredje mättillfället och för operastudenter 
med rapporterad hög testpoäng av neuroticism (m=4.02, sd=1.36) vid första mättillfället. 
Högsta medelvärde för det högre registret uppmättes för operastudenter med rapporterad låg 
testpoäng av neuroticism (m=5.54, sd=.99) vid femtonde mättillfället och för de med 
rapporterad hög testpoäng av neuroticism (m=5.34, sd=.91) vid artonde mättillfället. Lägsta 
medelvärde för det lägre registret uppmättes vid första mättillfället för både operastudenter 
med rapporterad låg testpoäng av neuroticism (m=4.31, sd=1.22), och för de med rapporterad 
hög testpoäng av neuroticism (m=4.02, sd=1.04). Högsta medelvärden för det lägre registret 
uppmättes både för operastudenter med rapporterad låg testpoäng av neuroticism (m=5.39, 
sd=.89) och för de med rapporterad hög testpoäng av neuroticism (m=5.41, sd=.83) vid 
artonde mättillfället. Lägsta medelvärde för att sjunga piano för operastudenter med 
rapporterad låg testpoäng av neuroticism (m=4.24, sd=1.32) uppmättes vid andra 
mättillfället, och för de med rapporterad hög testpoäng av neuroticism (m=3.57, sd=.76) vid 
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första mättillfället. Högsta medelvärden för att sjunga piano uppmättes för både 
operastudenter med rapporterad låg testpoäng av neuroticism (m=5.25, sd=1.14), och för de 
med rapporterad hög testpoäng av neuroticism (m=5.48, sd=.74) vid artonde mättillfället. 
 

Låg respektive hög rapporterad testpoäng av neuroticism i relation till utveckling av 
sångteknik hos operastudenter
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HN det högre registret

HN det lägre registret
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Figur 1. Låg (LN, n=15) respektive hög rapporterad testpoäng (HN, n=14) av neuroticism i relation till 
utveckling av sångteknik (det högre registret, det lägre registret och sjunga piano) under 3.5 år i medelvärden 
hos operastudenter (där 1=minsta värde och 7=högsta värde). 
 

Låg respektive hög rapporterad testpoäng av neuroticism i relation till utveckling av 
sångteknik hos operastudenter
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Figur 2. Låg (LN, n=15) respektive hög (HN, n=14) rapporterad testpoäng av neuroticism i relation till 
utveckling av sångteknik (egalisering och uthållighet) under 3.5 år hos operastudenter i medelvärden (där 
1=minsta värde och 7=högsta värde). 
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Lägsta medelvärde för egalisering för operastudenter med rapporterad låg testpoäng av 
neuroticism (m=4.24, sd=1.32) uppmättes vid andra mättillfället och för operastudenter med 
rapporterad hög testpoäng av neuroticism (m=3.91, sd=.97) vid första mättillfället. Högsta 
medelvärde för egalisering uppmättes för operastudenter med rapporterad låg testpoäng av 
neuroticism (m=5.4, sd=.83) vid femtonde mättillfället, och för de med rapporterad hög 
testpoäng av neuroticism (m=5.02, sd=1.04) vid artonde mättillfället. Lägsta medelvärde för 
uthållighet uppmättes för både operastudenter med rapporterad låg testpoäng av neuroticism 
(m=4.07, sd=1.07), och för de med rapporterad hög testpoäng av neuroticism (m=3.32, 
sd=1.32) vid första mättillfället. Högsta medelvärde för uthållighet uppmättes för 
operastudenter med rapporterad låg testpoäng av neuroticism (m=5.47, sd=1.06) vid nionde 
mättillfället, och för de med rapporterad hög testpoäng av neuroticism (m=5.52, sd=1.15) vid 
artonde mättillfället.  
 
Interaktionseffekter mellan Neuroticism och Hälsa  
Mixed ANOVA:s visar inte signifikanta interaktionseffekter mellan neuroticism och 
självutvärdering av hälsa.  Operastudenter med rapporterad hög testpoäng av neuroticism 
rapporterar inte signifikant lägre rösthälsa (F (1, 27) =2.66, p=.14), kroppshälsa (F (1, 27) 
=.01, p=.921), och mental hälsa (F (1, 27) = 1.3, p=.258) vid jämförelser med operastudenter 
med rapporterad låg testpoäng av neuroticism. Figur 3 nedan visar låg respektive hög 
rapporterad testpoäng av neuroticism i relation till hälsa under 3.5 år hos operastudenter. 

Låg respektive hög rapporterad testpoäng av neuroticism i relation till hälsa hos 
operastudenter
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Figur 3. Låg (LN, n=15) respektive hög (HN, n=14) rapporterad testpoäng av neuroticism i relation till 
utveckling av hälsa (rösthälsa, kroppshälsa och mental hälsa) under 3.5 år hos operastudenter i medelvärden 
(där 1=minsta värde och 7=högsta värde).   
 
Lägsta medelvärde för rösthälsa för operastudenter med rapporterad låg testpoäng av 
neuroticism (m=4.22, sd=1.74) uppmättes vid tredje mättillfället, och för de med rapporterad 
hög testpoäng av neuroticism (m=3.71, sd=1.38) vid första mättillfället. Högsta medelvärde 
för rösthälsa för operastudenter med rapporterad låg testpoäng av neuroticism (m=5.74, 
sd=1.16) uppmättes vid sjätte mättillfället, och för de med rapporterad hög testpoäng av 
neuroticism (m=5.38, sd=1.08) vid elfte mättillfället. Lägsta medelvärde för kroppshälsa för 
operastudenter med rapporterad låg testpoäng av neuroticism (m=3.94, sd=1.61) uppmättes 
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vid första mättillfället, och för de med rapporterad hög testpoäng av neuroticism (m=3.93, 
sd=1.54) vid tolfte mättillfället. Högsta medelvärde för kroppshälsa för operastudenter med 
rapporterad låg testpoäng av neuroticism (m=5.41, sd=1.12) uppmättes vid femtonde 
mättillfället, och för de med rapporterad hög testpoäng av neuroticism (m=5.21, sd=1.29) vid 
sjuttonde mättillfället. Lägsta medelvärde för mental hälsa för operastudenter med 
rapporterad låg testpoäng av neuroticism (m=4.51 sd=1.63) uppmättes vid första mättillfället, 
och för de med rapporterad hög testpoäng av neuroticism (m=4.24, sd=.85) vid femtonde 
mättillfället. Högsta medelvärde för mental hälsa för operastudenter med rapporterad låg 
testpoäng av neuroticism (m=5.27, sd=1.33) uppmättes vid sextonde mättillfället, och för de 
med rapporterad hög testpoäng av neuroticism (m=5.14, sd=1.29) vid trettonde mättillfället. 
 
Interaktionseffekt mellan State Ångest och Trait Ångest 
Indelning i grupper med rapportering av låg respektive hög testpoäng av neuroticism visar att 
15 av operastudenterna rapporterar låg testpoäng av neuroticism, varav 12 är kvinnor och 3 
är män med en medelålder på 29.13 (sd=2.75). De operastudenter som rapporterar hög 
testpoäng av neuroticism är 15 stycken, varav 6 är kvinnor och 8 är män med en medelålder 
på 26.86 (sd=3.21).  Resultatet visar att trait ångest har signifikant interaktionseffekt på state 
ångest (F (1, 27) =4.94, p<.005). Hög rapporterad testpoäng av trait ångest ger hög 
rapporterad testpoäng av state ångest, och låg rapporterad testpoäng av trait ångest ger låg 
rapporterad testpoäng av state ångest. Figur 4 nedan visar låg respektive hög rapporterad 
testpoäng av trait ångest i relation till rapporterad state ångest under 3.5 år hos 
operastudenter.  

Låg respektive hög rapporterad testpoäng av trait ångest i relation 
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Figur 4. Låg (LN, n=15) respektive hög (HN, n=14) rapporterad testpoäng av trait ångest i relation till state 
ångest i medelvärden under 3.5 år hos operastudenter (där 20=lägsta värde och 80=högsta värde). 
 
Lägsta medelvärde för rapporterad state ångest uppmättes för operastudenter med rapporterad 
låg testpoäng av trait ångest (m=32.17, sd=5.73) vid nionde mättillfället och för de med 
rapporterad hög testpoäng av trait ångest (m=33.86, sd=7.41) vid andra mättillfället.  Högsta 
medelvärde för rapporterad state ångest för operastudenter med rapporterad låg testpoäng av 
trait ångest (m=40.84, sd=7.71) uppmättes vid första mättillfället, och för de med hög 
rapporterad  testpoäng av trait ångest (m=45.57, sd=11.28) vid tolfte mättillfället.  
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Diskussion 
 

Denna longitudinella populationsstudies generella syfte var att undersöka neuroticism i 
relation till sångteknik och hälsa under 3.5 år hos operastudenter. Syftet var delvis explorativt 
då metodiken för att undersöka dessa faktorer hos operastudenter inte tidigare utprövats. 
Undersökta sångtekniska faktorer var högre registret, lägre registret, sjunga piano, 
egalisering och uthållighet. De hälsofaktorer som undersöktes var röstlig hälsa, fysisk hälsa 
och mental hälsa. Antaganden var att både rapportering av sångteknik och hälsa skulle 
förbättras signifikant över tid. Att neuroticism och självutvärdering av sångteknik och hälsa 
skulle ge interaktionseffekter, på så sätt att rapporterad hög testpoäng av neuroticism skulle 
ge lägre självutvärdering av rapporterad sångteknik och hälsa, medan rapporterad låg 
testpoäng av neuroticism skulle ge rapporterad högre självutvärdering av sångteknik och 
hälsa. Envägs beroende ANOVA:s med 18 mättillfällen visade att rapportering av sångteknik 
och rösthälsa förbättras signifikant över tid. Operastudenterna blev bättre på att sjunga och 
vårda sin rösthälsa. Det första antagandet får därmed delvis stöd. Däremot förbättras inte 
rapporterad kroppshälsa och mental hälsa signifikant över tid. Antagandet att rapporterad 
hälsa förbättras över tid gällde således inte för kroppshälsa och mental hälsa. Resultatet 
visade att hälften av operastudenterna (48.3%) rapporterade hög testpoäng av neuroticism. 
Mixed ANOVA:s visade inte signifikanta interaktionseffekter mellan neuroticism och 
självutvärdering av sångteknik och hälsa. Operastudenter med rapporterad hög testpoäng av 
neuroticism rapporterade inte signifikant lägre självutvärdering av sångteknik och hälsa i 
jämförelser med operastudenter med rapporterad låg testpoäng av neuroticism. Studiens 
andra antaganden får därmed inte stöd. Dock visar resultatet en signifikant interaktionseffekt 
mellan trait ångest och state ångest. Hög rapporterad testpoäng av trait ångest ger hög 
rapporterad testpoäng av state ångest, och låg rapporterad testpoäng av trait ångest ger låg 
rapporterad testpoäng av state ångest.  
 
Reliabilitet och Validitet 
En faktor som skulle ha kunnat påverka studiens resultat är att antalet undersökta deltagare 
(N=29) är lågt. Vissa p-värden indikerar att med fler undersökningsdeltagare skulle resultatet 
potentiellt kunna ge signifikant resultat vad gäller rapporterad testpoäng av neuroticism och 
självutvärdering. Dock ska populationen operastudenter tilläggas vara mycket begränsad. Att 
urvalet är litet innebär därmed att slutsatserna också är försiktiga, och även mindre 
generaliserbara då denna longitudinella studie också är en populationsstudie. Indelningen av 
operastudenter i de två grupperna, låg respektive hög rapporterad testpoäng av neuroticism 
innebar att två grupper om 15 respektive 14 personer skapades. Dessa två grupper är relativt 
små att jämföra med varandra. Det vore därför önskvärt att se liknande studier med större 
antal operastudenter. 
 
Bortfallet av specialkonstruerade (utformad av Maria Sandgren) enkät var relativt lågt (12%). 
Bortfallet av STAI-T och KSP var 0%. Bortfallet av EPQ var 7%. Dock var bortfallet på 
STAI-S högt (24%). Detta medför att relativt många värden har blivit ersatta med 
medelvärden. Detta förfarande innebär i sig en viss manipulation av data som kan ha gett 
utslag i resultatet. Detta förfarande ger minskad varians, vilket i sig underlättar signifikant 
resultat. Dock är detta inte fallet i denna studie. Faktum är att det hade varit önskvärt med ett 
bortfall på totalt 0%, dock måste saknade värden ersättas på något sätt för att kunna utföra 
statistiska beräkningar. Att bortfallet på STAI-S är så pass högt kan ha påverkat 
summavariabeln för rapporterad testpoäng av neuroticism som beräknades tillsammans med 
de tre personlighetstesterna STAI, KSP och EPQ på så sätt att potentiellt färre rapporterat 
hög testpoäng av neuroticism. 
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Studien har använt sig av självrapporterade data, vilket innebär att social önskvärdhet kan ha 
påverkat resultatet. Att som respondent svara så som han/hon tror att den som frågar vill att 
frågorna ska besvaras kan i detta fall sägas vara något långsökt som potentiell felkälla, 
eftersom studien innehåller 18 mätningar. Vid diskussioner angående potentiella felkällor vid 
självrapporterade data brukar personlighetsdragen optimistisk respektive pessimistisk sägas 
kunna påverka resultatet (Spector, 1994). Denna studie har dock visat att skillnaden mellan 
låg och hög testpoäng av neuroticism inte ger signifikant skillnad vad gäller 
självrapportering. Utöver detta kan respondenternas motivation att fylla i enkäterna påverka 
resultatet. Under samtliga 18 mätningar torde inte motivationen att fylla i enkäterna ha legat 
på samma nivå. Det som mäts i denna studie är subjektiva självrapporteringar av sångteknik, 
hälsa och neuroticism. Inga objektiva mått har således mätts. Att använda sig av objektiva 
mått i denna studie har inte varit möjligt, även om det är önskvärt, då studiens design 
utformades för just självrapportering. Önskvärt vore därför att se liknande studier med mer 
objektiva mått, såsom lärarens utvärdering av operastudenternas sångteknik eller 
engagemang utanför skolans regi under utbildning och efter utbildning. När det gäller 
operastudenters hälsa kan potentiellt läkares involvering efterfrågas för att erhålla objektiva 
mått.  
 
Utveckling av Sångteknik och Hälsa över tid 
Sångteknik förbättras signifikant över tid. Operastudenterna värderar sin egen sångförmåga 
signifikant lägre vid utbildningens start i jämförelse med sin egen sångförmåga vid 
utbildningens slut. Operastudenterna blir helt enkelt bättre på att sjunga. Utveckling av 
kvalitet i egalisering över tid är dock signifikant på p<.005 nivån, medan det högre registret, 
det lägre registret, sjunga piano och uthållighet är signifikanta på p<.001 nivån. Att 
rapporterad utveckling av kvalitet i egalisering tenderar att utvecklas mindre än övriga 
undersökta sångtekniska faktorer kan potentiellt bero på att egalisering uppfattas som mindre 
viktig i jämförelse med de andra sångtekniska faktorerna hos operastudenter. Resultatet att 
prestation förbättras med utbildning kan utan tidigare forskning sägas vara rätt förväntat 
genom ”sunt förnuft”: Utbildning borde ge bättre förmåga, annars skulle inte så många 
människor utbilda sig. Dock har relativt lite forskningsuppmärksamhet riktats mot 
operastudenter och konstnärliga förmågor (Sandgren, 2005), vilket kan motivera denna del 
av studien. Rapporterad rösthälsa förbättras signifikant över tid. Operastudenterna blir bättre 
på att vårda sin rösthälsa, och därmed mer medvetna om vad som är bra respektive mindre 
bra för deras röst. Däremot förbättras inte rapporterad kroppshälsa och mental hälsa 
signifikant över tid. Detta resultat kan potentiellt förklaras av att rösthälsa är det primära för 
operastudenter, på så sätt att den kroppsliga och mentala hälsan kommer i andra hand. Att 
vara hälsosam som operastudent kan potentiellt beskrivas som att vårda sin röst.  
 
Interaktionseffekter mellan Neuroticism och Sångteknik 
Resultatet visar inte signifikanta interaktionseffekter mellan neuroticism och självutvärdering 
av sångteknik. Dock indikerar p-värden för att sjunga piano (p=0.75), egalisering (p=.175) 
och potentiellt även för det högre registret (p=.273) att om antalet undersökningsdeltagare 
utökades skulle dessa potentiellt närma sig p<.001. Rapporterade p-värden för uthållighet 
(p=.566) och lägre registret (p=.746) indikerar att inga signifikanta interaktionseffekter mellan 
neuroticism och självutvärdering av sångteknik skulle rapporteras om antalet 
undersökningsdeltagare utökades. Intressant att notera är att högsta medelvärden för samtliga 
rapporterade sångtekniska faktorer uppmättes i sista mätningen för operastudenter med 
rapporterad hög testpoäng av neuroticism, medan högsta medelvärden för operastudenter med 
rapporterad låg testpoäng av neuroticism varierade från nionde till artonde mättillfället. 
Operastudenter med rapporterad hög testpoäng av neuroticism skattar sig själva högre vid 3 
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tillfällen (högsta medelvärde för lägre registret, sjunga piano och uthållighet) i jämförelse med 
operastudenter med rapporterad låg testpoäng av neuroticism. Detta resultat strider mot 
forskning som menar att rapporterad hög testpoäng av neuroticism ger låg självutvärdering 
(Clark & Watson, 1999, McCrae & Costa, 1997; Watson & Clark, 1984; Watson et al., 2000; 
Watson, 2001; Watson & Casillas, 2003). Potentiellt kan detta förklaras av att individer med 
rapporterad hög testpoäng av neuroticism är mer emotionellt instabila, medan individer med 
rapporterad låg testpoäng av neuroticism är mer emotionellt stabila (McCrae & Costa, 1997). 
Detta kan yttra sig på så sätt att när individer med rapporterad hög testpoäng av neuroticism 
känner att han/hon presterar bra eller dåligt så är denna känsla både starkare och mer instabil 
hos individer med rapporterad låg testpoäng av neuroticism. Emotionellt instabila personers 
omdömen om egna prestationer fluktuerar potentiellt mer i jämförelser med emotionellt 
stabila personers omdömen om egna prestationer.  
 
Sambandet mellan neuroticism och låg självutvärdering har visat sig vara komplext. Individer 
vars självutvärdering matchade deras aspirationsnivå var mer troliga att uppleva låg och 
medel grad av ångest. Hög grad av ångest genererades av en diskrepans, i vardera riktning, 
mellan självutvärdering och aspirationsnivåer (Borozdina & Zaluchenova, 1993, ref i Kenny 
et al., 2004). Frågan kan därmed ställas om de undersökta operastudenterna som rapporterat 
hög testpoäng av neuroticism upplever en diskrepans mellan självutvärdering och 
aspirationsnivåer? Och om de undersökta operastudenterna som rapporterat låg testpoäng av 
neuroticism inte upplever en diskrepans mellan självutvärdering och aspirationsnivåer?   
 
Kvinnliga operastudenter har i genomsnitt tagit sånglektioner i 10 år, medan manliga 
operastudenter har tagit sånglektioner i 7.3 år. Potentiellt kan detta ha bidragit till manliga 
operastudenternas lägre självutvärdering vad gäller sångteknik och något som kan ses 
kongruent med tidigare forskning som menar att talang är resultatet av intensiv träning under 
ett minimum av 10 år (Ericsson et al, 1993). 
 
Frågan kan ställas om man över huvud taget kan mäta konstnärliga förmågor? Det brukar heta 
att uppskattning av konst ligger i betraktarens öga.  Att mäta konstnärliga förmågor med 
självrapportering kan då ses som ett bra alternativ, eftersom konstnärlig förmåga kan anses 
vara subjektivt. Frågan kan också ställas varför man inte kan mäta konstnärliga förmågor? Att 
inte försöka, kan faktiskt anses som förunderligt då konstnärliga förmågor utvecklas över tid. 
 
Interaktionseffekter mellan Neuroticism och Hälsa 
Resultatet visar inga signifikanta interaktionseffekter mellan neuroticism och 
självutvärdering av hälsa. Detta strider mot tidigare forskning (Watson & Pennebaker, 1989; 
Watson et al, 1989). Dock gjordes denna forskning inte på operastudenter. Rösthälsa verkar 
vara det som operastudenterna oroar sig mest över, och p-värdet (p=.114) indikerar att med 
fler undersökningsdeltagare skulle potentiellt en signifikant interaktionseffekt mellan 
neuroticism och rösthälsa rapporteras. Intressant att notera är att högsta medelvärde för 
rösthälsa hos operastudenter med rapporterad låg testpoäng av neuroticism uppmättes vid 
sjätte mättillfället, medan högsta medelvärde för rösthälsa hos operastudenter med 
rapporterad hög testpoäng av neuroticism uppmättes vid elfte mättillfället. Att operastudenter 
oroar sig över sin röst är kongruent med tidigare forskning (Sapir et al., 1996). Även p-värdet 
för mental hälsa (p=.258) skulle kunna indikera att med fler undersökningsdeltagare skulle 
potentiellt en signifikant interaktionseffekt mellan neuroticism och mental hälsa rapporteras. 
Om fallet skulle vara så är detta kongruent med tidigare forskning (Clark & Watson, 1999, 
Krueger et al., 1996; Mineka et al., 1998; Trull & Sher, 1994; Weinstock & Whisman, 2006; 
Widiger et al., 1999). Det är dock intressant att notera att lägsta medelvärde för mental hälsa 
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för operastudenter med rapporterad låg testpoäng av neuroticism uppmättes vid första 
mättillfället, medan lägsta medelvärde för mental hälsa för operastudenter med rapporterad 
hög testpoäng av neuroticism uppmättes vid femtonde mättillfället. När det gäller 
kroppshälsa indikerar p-värdet (p=.921) att om antalet undersökningsdeltagare utökas 
kommer detta inte att påverka resultatet. Detta resultat går emot tidigare forskning som 
menar att neuroticism är en bättre prediktor för subjektiva fysiska hälsoklagomål än för 
objektiv fysisk hälsostatus (Costa & McCrae, 1985, 1987). Potentiellt kan detta bero på att 
rösthälsa är det viktigaste för operastudenter när det gäller hälsa. Dålig rösthälsa ger dålig 
vokal förmåga och dålig vokal förmåga ger inte arbete. Intressant att notera är att lägsta 
medelvärde för kroppshälsa för operastudenter med rapporterad låg testpoäng av neuroticism 
uppmättes vid första mättillfället, medan lägsta medelvärde för operastudenter med 
rapporterad hög testpoäng av neuroticism uppmättes vid tolfte mättillfället. 
 
Interaktionseffekt mellan  Trait Ångest och State Ångest  
Nästan hälften (48.3%) av de undersökta operastudenterna har rapporterat hög testpoäng av 
neuroticism. Att gruppen operastudenter generellt rapporterar högre testpoäng av neuroticism 
är kongruent med tidigare forskning om neuroticism och artister (Dudek et al, 1991; Kenny 
et al., 2003; Merchant-Haycox & Wilson, 1992). Av de operastudenter med rapporterad hög 
testpoäng av neuroticism var 57% män och 43% kvinnor. Av de operastudenter med 
rapporterad låg testpoäng av neuroticism var 80% kvinnor och 20% män. Resultatet visar en 
signifikant interaktionseffekt mellan trait ångest och state ångest. Hög testpoäng av trait 
ångest ger hög testpoäng av state ångest, och låg testpoäng av trait ångest ger låg testpoäng 
av state ångest. Detta är kongruent med forskning (Spielberger et al., 1983) som menar att ju 
starkare trait ångest en individ har, desto mer troligt är det att individen upplever ökad 
intensitet av state ångest i en upplevd hotfull situation. Det är intressant att notera att 
medelvärdena för operastudenter med rapporterad hög testpoäng av neuroticism för det första 
mättillfället inte skiljer sig åt från det sista mättillfället, medan medelvärdet för 
operastudenter med rapporterad låg testpoäng av neuroticism är lägre vid första mättillfället i 
jämförelse med det sista medelvärdet. 
 
Kvinnliga operastudenters rapporterade medelvärde för STAI-T (m=39.1, sd=5.7) är lägre än 
normativt medelvärde för STAI-T för kvinnliga studenter (m=40.4, sd=10.1), medan manliga 
operastudenters rapporterade medelvärde (m=43.7, sd=10.6) är högre än normativt 
medelvärde för manliga studenter (m=38.30, sd=9.18) (Spielberger, et al., 1983). De 
kvinnliga operastudenternas rapporterade medelvärde för STAI-S för 18 mätningar (m=36.8, 
sd=6.3) är lägre än normativt medelvärde för STAI-S för kvinnliga studenter (m=38.8, 
sd=11.9). Dock är de 18 rapporterade medelvärdena för kvinnliga operastudenter för STAI-S 
högre än högre normativt medelvärde för kvinnliga studenter vid 6 av 18 mättillfällen. De 
manliga operastudenternas rapporterade medelvärde för 18 mätningar (m=41.8, sd=8.9) för 
STAI-S är högre än normativa medelvärden för manliga studenter (m=36.5, sd=10) vid 16 av 
18 mättillfällen. Rapporterade medelvärden för både kvinnliga (m=9.7, sd=4.7) och manliga 
(m=11.6, sd=3.5) operastudenter för neuroticism i EPQ är över normativa medelvärden 
(kvinnor: m=8.2, sd=5.3, män: m=5.5, sd=4.7) (Eysenck & Eysenck, 1975). Manliga 
operastudenters rapporterade medelvärden är högre än samtliga 10 normativa medelvärden för 
de 10 undersökta delskalorna i KSP, medan kvinnliga operastudenters rapporterade 
medelvärden är högre än normativa medelvärden i 3 delskalor (af Klinteberg, et al., 1986). 
Kvinnliga operastudenters rapporterade medelvärden är högre i jämförelser med normativa 
medelvärden i muskelspänning (rapporterat m=17.3, sd=3.5, normativt m=16.6, sd=5.4), 
inhibering av aggression (rapporterat m=26.7, sd=5.1, normativt m=23.4, sd=4.6) och indirekt 
aggression (rapporterat m=13.6, sd=3.2, normativt m=12.7, sd=2.5). 
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Att män rapporterar högre testpoäng av neuroticism i jämförelse med kvinnor är inte 
kongruent med det generella resultatet att kvinnor upplever högre grad av neuroticism/ångest 
än män (American Psychiatric Association, 1994). Det är inte heller kongruent med forskning 
på musiker, som visat att kvinnliga musiker upplever högre grad av ångest i jämförelse med 
manliga musiker (Osborne & Franklin, 2000). Det är dock kongruent med tidigare forskning 
på skådespelare (Nettle, 2006). Det är även kongruent med studier på operasångare som visat 
att manliga operasångare rapporterar högre testpoäng av neuroticism i jämförelse med 
kvinnliga operasångare (Sandgren, 2005). Dock ingick de 29 undersökta operasångarna i 
denna studie även i ovan nämnda forskning med ett totalt urval på 62 undersökningsdeltagare. 
Frågan kan ställas vad det är som gör att manliga operastudenter rapporterar högre testpoäng 
av neuroticism i jämförelse med kvinnliga operastudenter? Är det en nedärvd (Clark & 
Watson, 1999; Nesse, 1991; Lykken & Tellegen, 1996) eller inlärd (trots forskning som säger 
att neuroticism är ärftligt) känslighet som gör att dessa män dras till vad som ”anses” vara mer 
feminina yrken? Är det valet av yrkesmiljö som ger högre acceptans för vad som ”anses” vara 
feminina emotioner? Är det en kombination av nedärvd känslighet och val av yrkesmiljö? 
Operastudenter med hög testpoäng av neuroticism har en lägre medelålder (26.86) än de med 
låg testpoäng av neuroticism (29.13). Potentiellt kan den yngre medelåldern ha bidragit med 
rapportering av högre testpoäng av neuroticism, då grad av neuroticism har visat sig sjunka 
med ålder (Scollon & Diener, 2006; Staudinger & Kaufmann, 2005).  
 
Att de kvinnliga operastudenterna har högre medelvärde i kategorin neuroticism i EPQ i 
jämförelse med normativt medelvärde för kvinnliga studenter är dock intressant. Potentiellt 
kan detta bero på att EPQ på något vis skiljer sig åt från de andra använda personlighetstesten 
STAI och KSP, då dessa test visar att de undersökta kvinnliga operastudenterna ligger under 
normativa medelvärden för neuroticism. 
 
Allmän Diskussion 
Måttlig omfattning av neuroticism verkar vara adaptivt. Extremt hög omfattning av 
neuroticism har stora konsekvenser och kostnader för vissa individer, men 
personlighetsdraget har varit viktigt för människans överlevnad. Även om hög omfattning 
av neuroticism tydligt har ett högt pris, har personlighetsdraget i sig själv varit nödvändigt. 
Att individen formas av sin miljö är knappast möjligt att ifrågasätta. Psykologiskt intressant 
är snarast i vilken utsträckning individen formas av sin omgivning, det vill säga hur mycket 
utrymme de biologiskt givna faktorerna lämnar åt miljön att verka inom, och hur denna 
formande process ska beskrivas och analyseras. Dessutom är det en viktig fråga på vilket 
sätt och i vilken utsträckning individen själv aktivt väljer sin omgivning, och aktivt själv 
bidrar till att forma denna omgivning. Evolutionen verkar ha gjort personlighetsdrag såsom 
neuroticism ärftliga till förmån för mer positiva personlighetsdrag, då reaktioner på faror 
främjar människans överlevnad medan positiva reaktioner inte verkar göra detta i samma 
utsträckning. Men frågan kan ställas om dagens människa behöver personlighetsdraget 
neuroticism i samma utsträckning idag som för exempelvis 300 år sedan? Är neuroticism 
en delvis förlegad produkt av evolutionen i dagens samhälle? Måttlig grad av neuroticism 
skulle kunna vara en viss motiverande stressor för att ständigt vilja utvecklas till det bättre, 
så som forskning på neuroticism och prestation med positiva samband indikerar (Corr & 
Gray, 1995; Furnham et al., 1991; Smillie et al., 2006). Av denna anledning vore det 
önskvärt att se mer forskning som undersöker neuroticism i relation till positiva samband. 
Låg självkänsla, perfektionistiska antaganden och pessimistiska attityder är 
kännetecknande för neuroticism (McCrae & Costa, 1997). Dessa kännetecken brukar även 
nämnas i samband med burn out, depression och ångest- och stressproblematik. Är det så 
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att personlighetsdraget neuroticism i dagens samhälle bidragit till större psykisk ohälsa, så 
som en ökning av depression, ångest- och stressproblematik?  
 
Med kunskap om att yrkesgruppen artister rapporterar hög testpoäng av neuroticism/ångest 
kan detta användas vid utbildning. Att införa utbildning om coping strategier och 
avslappningstekniker för prestationsångest och scenskräck på skolor som utbildar blivande 
artister kan underlätta ännu bättre utveckling av artisternas prestation, samtidigt som deras 
välmående ökar, och att publik får uppleva ännu bättre framträdanden.  
 
Då operastudenter rapporterar hög testpoäng av neuroticism är de en intressant grupp att 
studera utifrån neuroticism i relation till andra aspekter, såsom coping strategier (Costa et al., 
1986; Kokkonen & Pulkkinen, 2001) generaliserat ångestsyndrom (Brown et al., 1998; 
Watson, 1999), borderline personlighetsstörning (Widiger & Trull, 1992), lycka (Brief et al., 
1993; DeNeve & Cooper, 1998; Judge et al., 1998), nöjdhet med äktenskap och relationer 
(Karney & Bradbury, 1995; Watson et al., 2000) nöjdhet med arbete och arbetsmiljö 
(Connolly & Viswesvaran, 2000, Judge et al., 1998), prestation i hektisk arbetsmiljö och 
krävande arbetsuppgifter (Smillie et al., 2006; Tamir, 2005) och perseveration av 
svarsresponser (Robinson et al., 2006). Speciellt intressant att studera i dagsläget ter sig 
frågan hur det kommer sig att manliga operastudenter rapporterar högre testpoäng av 
neuroticism i jämförelse med kvinnliga operastudenter.  
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Appendix 1 
Kompetensnivå/förmågor 
 
I dagsläget… 

 
 

Inte alls                                                             Helt   
tillfreds-                                                        tillfreds- 
ställande                                                        
ställande 

1. Min sångteknik… 
a) högre registret 
b) mellanregistret 
c) lägre registret 
d) sjunga starkt 
e) sjunga svagt 
f) frasering 
g) artikulation 
h) uttal på främmande språk 
i) andningsteknik 
j) röstklang 
k) smidighet 
l) egalisering 
m) vibrato 
n) uthållighet 
o) koncentration 
p) utveckling av min sångteknik är just nu… 

2. Andra sångliga förmågor 
a) att sångligt uttrycka textens innehåll 
b) att tonbilda och samtidigt uttrycka texten 
c) den egna närvaron i sången 
d) den utstrålning som andra uppfattar 
e) idérikedom avseende interpretation 
      3. Min sceniska förmåga… 
a) rörelsemässigt allmänt sett 
b) att röra sig och samtidigt sjunga 
c) den egna närvaron i framförandet 
d) den utstrålning som andra uppfattar 
e) inlevelse i rollfiguren 
f) samspel på scenen 
g) utföra regiinstruktioner 
h) idérikedom att uttrycka rollkaraktären 
i) att förhålla sig till rummet 
j) koncentration 
k) utveckling av min sceniska förmåga är just 
nu… 
      4. Ytterligare förmågor 
a) relativt gehör 
b) rytmkänsla 
c) melodiminne 
d) notläsning 
4. min tilltro till att lyckas som operasångare är 
just nu… 
5. min motivation att arbeta som operasångare 
är just nu… 
6. min arbetslust är just nu… 
7 mitt självförtroende är just nu… 

 
1           2            3            4           5            6           7 
1           2            3            4           5            6           7 
1           2            3            4           5            6           7 
1           2            3            4           5            6           7 
1           2            3            4           5            6           7 
1           2            3            4           5            6           7 
1           2            3            4           5            6           7 
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1           2            3            4           5            6           7 
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Appendix 2 
Hälsa och socioekonomiska faktorer 
 
I dagsläget… 
-motivera med egna ord denvalda siffran 
 

Inte alls                                                             Helt   
tillfreds-                                                        tillfreds- 
ställande                                                       ställande 

1. Röstlig hälsa 
Kommentar 
…………………………………… 
...………………………………………………. 
………………………………………………… 
*De senaste dagarna övade jag vokalt (på egen 
hand) 
………tim/dag och ………. dagar/vecka. 
2. Kroppslig hälsa 
Kommentar 
…………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
3. Mentalt välbefinnande 
Kommentar 
…………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
4. Familj/partner (ifall du har partner, stryk 
familj) 
Kommentar 
…………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
5. Umgänge/vänner 
Kommentar 
…………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
6. Egna klasskamrater 
Kommentar 
…………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
7. Ekonomi 
Kommentar 
…………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
8. Aktuell regissör i projektet 
Kommentar 
…………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
9. Aktuell instuderare 
Kommentar 
…………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

1           2            3            4           5            6           7 
 
 
 
 
 
 
 
1           2            3            4           5            6           7 
 
 
 
 
1           2            3            4           5            6           7 
 
 
 
 
1           2            3            4           5            6           7 
 
 
 
 
 
1           2            3            4           5            6           7 
 
 
 
 
1           2            3            4           5            6           7 
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1           2            3            4           5            6           7 
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10. Ledningen på skolan 
Kommentar 
…………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
11. Sångpedagog 
Kommentar 
…………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

 Jag har samma sångpedagog som tidigare  
 Jag har ny sångpedagog sedan ………. 
 Jag har ingen bestämd sångpedagog just nu 

*Antal lektioner ………. 
12. Jag känner att ledningen på skolan i hög 
grad hörsammar mina önskemål 
Kommentar 
…………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
13. Jag känner att ledningen på skolan i hög 
grad hörsammar klassens önskemål 
Kommentar 
…………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
14. Jag känner att ledningen på skolan tror att 
jag kommer att lyckas som operasångare 
Kommentar 
…………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
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