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Sammanfattning  
Syftet med föreliggande självstudie har varit att undersöka huruvida yoga kan hjälpa mig att få 
ordning på min oregelbundna bröstkorgsandning samt om en förbättrad viloandning skulle 
kunna underlätta andningen i mitt sångutövande. Studien genomsyras av ett fenomenologiskt 
perspektiv med livsvärldsteorin och kroppens fenomenologi som grund. Eftersom perspektivet 
ses som en erfarenhetsfilosofi ställs mina egna upplevelser i fokus, vilket motiverar 
dokumentationssmetoden loggbok.  Resultatet grundar sig således på egna 
loggboksanteckningar, vilka efter en 15 veckors projektperiod bearbetats och analyserats för att 
försöka synliggöra yogans effekt. Vidare presenteras resultatet i två teman, varpå det första 
ringar in upplevelser kopplade till stress och andning medan det andra inriktar sig på 
sångupplevelsen och hur denna förändrats under projektperiodens gång.  Resultatet visar att 
yogan haft en stressreducerande effekt, vilket påverkat andningen positivt samt att sjungandet 
upplevs lättare, vilket leder till ökad motivation. För att söka förstå dessa fenomen förs 
avslutningsvis en diskussion där resultatet kopplas till tidigare forskning och litteratur. 
Diskussionen leder fram till slutsatsen att flera faktorer, så som ökad aktivitet i det 
parasympatiska nervsystemet, ökad energiproduktion som ett resultat av en förbättrad andning, 
ökad avslappning samt ökad kropps- och röstkontroll som ett resultat av ett medvetet handlande, 
haft en samverkande påverkan på utfallet.  
 
 
Nyckelord: andning, stress, yoga, sång, fenomenologi, livsvärld, loggbok 
 
 
 
Abstract  
The purpose of this self-study has been to investigate whether yoga can help improve my 
irregular thoracic breathing and if an improved respiration could facilitate better breathing in 
my vocal exercise. The study is permeated by a phenomenology perspective with focus on 
phenomenology of the body and Husserl's life-world theory. As the perspective is viewed as an 
experience philosophy, my own experiences are in focus, which motivates logbook as 
documentation method. The result is therefore based on my own notes, which were processed 
and analysed after a 15-week project-period, with the purpose to make the effects of the 
practised yoga visible. The result is presented in two themes, were the first one focuses on 
experiences related to stress and breathing, and the other one on the singing experience and how 
this experience changed during the project period. The result shows that the exercise of yoga 
had a stress-reducing effect, which positively affected my breathing. In addition, it shows that 
I found it easier to sing, which leads to increased motivation. To understand these phenomena, 
a discussion is held, linking the results to previous research and literature. The discussion leads 
to the conclusion that several factors, such as increased activity in the parasympathetic nervous 
system, increased energy production as in part of an improved breathing, increased relaxation, 
and increased body and voice control as a result of conscious acts, had a coherent impact on the 
outcome.  
 
 
Keywords: breathing, stress, yoga, singing, phenomenology, lifeworld, logbook 
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Förord  
Jag vill tacka min handledare Ingegerd Hultén som bidragit med korrekturläsning och som 
under processens gång bistått med värdefull feedback. Jag vill också tacka mina nära och kära 
som hejat på mig och som kommit med glada tillrop när energin dalat!    
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1 Inledning   
I detta kapitel presenteras mitt intresse för det valda ämnesområdet samt studiens 
problemformulering, syfte och forskningsfråga.   

 

1.1 Inledande text  
För sångare utgörs instrumentet av den egna kroppen där andningen och förmågan att 
kontrollera luftflödet spelar en central och viktig roll. Men vad händer då om andningen inte 
fungerar som den ska? Vad händer om sångaren upplever att luften inte räcker till? Vad händer 
om sångaren har utsatts för sådan stress att den automatiska funktionen som styr andningen har 
körts över av den ”manuella”? Det vill säga: vad händer om andningen istället för att ske per 
automatik styrs av tankar och känslor? Och vad händer om sångaren inte längre vet hur hen ska 
hitta tillbaka till den där naturliga och regelbundna andningen som kroppen styr av sig själv?  
Detta är frågor jag faktiskt redan nu kan svara på, eftersom de tar avstamp i mina egna 
erfarenheter. Jag har följaktligen under flera års tid lidit av stress och har därav utsatts för 
svårigheter kring att kunna slappna av och att kunna djupandas, vilket har lett till både trötthet, 
frustration och svårigheter i sångutövandet. Det jag däremot inte kan svara på nu är hur jag kan 
”reparera” mitt instrument och med andra ord få andningsapparaten att fungera bättre. För en 
gitarrist krävs det kanske bara att strängarna byts ut för att få ordning på instrumentet, och för 
klarinettisten kanske bara att skruva åt en skruv? Men som sångare finns det varken några 
strängar att byta ut eller skruvar att skruva åt. Här handlar det istället om att gå in och justera 
något i kroppen för att få ordning på apparaten, och det är inom det här området föreliggande 
studie tar sin utgångspunkt.  
I dagsläget är en återkommande känsla, både till vardags och i samband med mitt sjungande, 
att jag har svårt att tillgodogöra mig ordentligt med luft. Hur mycket jag än försöker att ta ett 
stort och djupt andetag är det som att det tar stopp någonstans på vägen. Som att spänningar 
inte tillåter luften att strömma in fritt. Detta leder i sin tur till en känsla av att luften inte räcker 
till sedan när jag ska sjunga eller prata. Jag upplever också att jag ibland har svårt att 
tillgodogöra mig ordentligt med syre, vilket yttrar sig i en trötthetskänsla och många gäspar. 
När jag precis har gäspat känns andningen bättre för en kort stund och att gäspa är därför en 
strategi jag arbetat fram och som jag använder när jag upplever att det låser sig i andningen.  
Lyckas jag framkalla en gäsp uppstår en befriande känsla då andningen för en kort stund känns 
problemfri och ohämmad. Det dröjer dock inte länge förrän den tryckande och spända känslan 
är tillbaka och processen börjar om. Periodvis tänker jag på varje andetag jag tar i strävan efter 
att andas ”som man ska”. Problemet med att tänka för mycket på andningen är emellertid att 
den automatiska funktionen som styr andningen kan köras över av den ”manuella” funktionen, 
vilken styrs av våra tankar och känslor. Det har med andra ord blivit till en ond cirkel där jag 
tänker att jag inte vill tänka på min andning, samtidigt som jag kanske måste tänka på den för 
att kunna komma till rätta med den?  
Många sångpedagoger är eniga om att fysisk träning är ett viktigt element i en sångares 
musikutövande och en träningsform som jag intresserat mig för, och som jag tidigare aldrig har 
utövat, är yoga. Yoga är ett system av övningar av både fysisk och mental karaktär där en central 
komponent utgörs av andningen, vilket i mitt fall gör träningsformen intressant att utforska. 
Eftersom vi sångare är våra instrument finner jag även yogaformen intressant med anledning 
av att målet inom traditionen är att förena kropp och sinne till en enhet.  
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1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfråga 
Som blivande sångpedagog finner jag det viktigt att kunna hitta verktyg som hjälper mig att få 
ordning på andningsapparaten. Dels för att själv kunna förevisa på ett föredömligt sätt men 
också för att kunna hjälpa elever som eventuellt kan komma att lida av liknande problem. I den 
här studien vill jag därför undersöka huruvida jag, genom att jobba med min kropp och min 
andning, kan skapa bättre förutsättningar för att använda mitt instrument. Som ovan nämnts 
utgör andningsapparaten en central del av en sångares musicerande och min förhoppning är att 
en förbättrad andning också kan förbättra sångutövandet. För att nå en förbättrad andning 
behöver jag emellertid råda bukt med den stress jag upplever eftersom kroppen vid stress 
frisätter adrenalin, vilket leder till en ökad andningsfrekvens. Av denna anledning har jag valt 
att utforska träningsformen yoga då de andningsövningar som utgör en central del av yogan 
sägs ha en lugnande effekt på sinnet. Eftersom mental stress ofta hör ihop med fysiska 
spänningar är förhoppningen också att yogans fysiska ställningar ska kunna lösa upp eventuella 
muskelspänningar och att det i sin tur ska kunna bidra till reducerad stressnivå. Minskar 
stressnivån ökar samtidigt möjligheten att uppnå en optimal andning. 
 
Syftet är således att ta reda på om yoga kan hjälpa mig att få ordning på min oregelbundna 
bröstkorgsandning samt om en förbättrad viloandning också kan underlätta andningen i mitt 
sångutövande1. Syftet bärs upp av följande forskningsfrågor: 
 

- På vilka sätt upplever jag att min andning påverkas av att utöva yoga?  
- På vilka sätt upplever jag att mitt sjungande i allmänhet påverkas av att utöva yoga? 
 

 
 

 

 
 
 
 

  

                                                
1 Med begreppet sångutövande åsyftas här mitt sjungande i allmänhet, vilket innebär att allt från 
övningssituationer och konserter till ”spontansång” i vardagen omfattas. Det insamlade materialet är dock i 
första hand hämtat från övningssituationer och i mindre utsträckning från andra sångsituationer.  
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2 Bakgrund  
I detta kapitel presenteras litteratur och tidigare forskning som på olika sätt är av relevans för 
föreliggande studie. I kapitlet redogörs också för det teoretiska perspektiv vilket vill komma att 
genomsyra studien.  
 

2.1 Områdesorientering  
För att ringa in den problemfråga studien vilar på kan det vara av betydelse att titta närmare på 
några olika områden. De områden som redogörs för i detta avsnitt är andningsapparaten och 
dess betydelse i relation till sång, stress och dess påverkan på vår andning, samt Yoga.  

2.1.1 Andningsapparaten och dess betydelse i relation till sång 
Andningens primära funktion är enligt Arder (2007) att vid inandning syresätta blodet, och vid 
utandning föra bort koldioxid från lungorna. Detta gasutbyte sker i alveolerna som är små 
lungblåsor som sitter längst ut på bronkerna i lungorna. Syret omsätts sedan i organismen till 
stora mängder energi. I Medveten Andning skriver Anders Olsson (2012) att utrymmet mellan 
mun- och näshålan och alveolerna, vilket kan ses som ett långt rör, kallas döda rummet. Det är 
här som luften transporteras, värms, fuktas och rensas från partiklar. Olsson beskriver också att 
lungorna är breda nedtill och smala upptill, vilket betyder att det finns mer utrymme för blodkärl 
och lungblåsor längre ned i lungorna än vad det gör upptill. Här är blodflödet 10 gånger större 
än högre upp, vilket innebär att luften bör hamna i nederdelen av lungorna för att gasutbytet ska 
bli så effektivt som möjligt. Vid en ytlig bröstandning är det alltså endast lite luft som når fram 
till alveolerna medan en stor del av den luft vi andas in och ut enbart flyttas längs med det döda 
rummet. En ytlig bröstandning leder alltså till ett minimalt gasutbyte, vilket i sin tur leder till 
att mindre energi produceras. Detta resulterar sedan i att mindre arbete kan utföras. 
Den sekundära funktionen med andningen består enligt Arder (2007) av att ge energi till 
ljudskapande, eller vad som också kallas fonation. Det som händer vid fonation är att det skapas 
ett tryck under de stängda stämläpparna, ett så kallat subglottiskt tryck, vilket spränger isär 
stämläpparna. Ett undertryck skapas då som suger ihop stämläpparna igen och processen börjar 
om. Stämläpparna är nu i vibration och de svängningar som uppstår i luften av dessa luftstötar 
uppfattar vi som ljud.  

Vidare menar Arder (2007) att de viktigaste 
inandningsmusklerna utgörs av 
mellangärdesmuskeln och av de yttre 
interkostalmusklerna. De senare sitter 
mellan revbenen medan 
mellangärdesmusklen är en paraplyformad 
muskel som sitter mellan bröstkorgen och 
buken. Mellangärdesmuskeln kallas också 
för diafragman och när denna kontraherar 
plattas den till och drar lungorna nedåt, 
vilket leder till att luft strömmar in. När 
diafragman kontraherar putar också buken ut 
eftersom att magsäck och tarmar då måste 
flytta på sig för att lämna plats åt rörelsen. 
För att diafragman ska kunna kontrahera 

(och med andra ord sänka sig) krävs emellertid att magen är avspänd. Är magen för spänd finns 
inget utrymme för denna rörelse och det som kan hända då är att bröstkorgen istället expanderas 

Figur 1: Bilden visar diafragmans rörelse vid in- 
och utandning (Olsson, 2012). 
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uppåt, vilket medför att muskler i hals, nacke och käke istället används. Följden blir enligt Arder 
spända och överansträngda muskler, vilket hon förklarar hindrar en god och fri röstfunktion. 
Därför beskrivs en avspänd magmuskelatur vara en förutsättning för en fri röstfunktion. Varför 
magen kan bli spänd kan enligt Arder bero på att den är starkt kopplad till vårt känsloliv. ”Ved 
å holde pusten, kan vi bremse impulsene og følelsene våre og holde dem tilbake” (Arder, 2007, 
s. 100). Känslor vi har inom oss återspeglas med andra ord ofta i vår andning, menar hon. En 
harmonisk person i en oproblematisk tillvaro har således i regel en andning som styrs väldigt 
lite av onödiga muskler medan en person som bär på problem av olika slag blir mindre fri i 
andningen på grund av onödiga muskelspänningar.  
Arder (2007) anför att det för en sångare är viktigt med fysisk träning. Dock beror det på vilken 
typ av träning det är som tillämpas och vilka muskelgrupper det är som sätts i arbete. I kroppen 
finns enligt Arder två muskelgrupper där den ena utgörs av den inre muskelgruppen och den 
andra av den yttre muskelgruppen. Skillnaden mellan dessa förklarar hon är att de inre 
musklerna är korta och verkar för att stabilisera kroppen när vi rör oss medan de yttre musklerna 
medverkar till att röra kroppen. Samarbetet mellan dessa muskler förklarar Arder är mycket 
viktigt då det är när de inre musklerna är stabila som de yttre kan vara flexibla och rörliga. De 
inre musklerna är emellertid knutna till vårt känsloliv och påverkas negativt av större 
påkänningar, vilket yttrar sig i att de blir svagare. Kroppen försöker då kompensera för detta 
genom att spänna de yttre musklerna i ett försök att återställa den förlorade stabiliteten. De yttre 
musklerna får då en dubbel uppgift och riskerar därmed att bli överansträngda. Vidare förklarar 
Arder att de inre och de yttre muskelgrupperna är av olika karaktär där de yttre musklerna jobbar 
fort och med mycket motstånd (de involveras mycket vid fysiska aktiviteter som till exempel 
aerobics och viktlyftning) medan de inre musklerna jobbar långsamt och utan (eller med lätt 
och jämnt) motstånd. För att stärka de inre musklerna måste vi således tillämpa en träningsform 
som är jämn och långsam och som inte ger något eller endast lite motstånd. Exempel på sådana 
aktiviteter menar hon är simning och yoga!  

2.1.2 Stress och dess påverkan på vår andning  
Stress är ett fenomen som kan definieras som ”allt som tvingar en organism att anpassa sig till 
nya förutsättningar” (Olsson, 2012, s. 95). Olsson menar att stress i sig inte är något dåligt utan 
att det tvärtom är nödvändigt för att vi ska utvecklas och tvingas tänka i nya banor. Det farliga 
är om stressen blir för stor och pågår under för lång tid. I sådana fall menar Olsson att våra 
resurser samt förmågan att anpassa oss bryts ned och ersätts med sårbarhet och ett försvagat 
immunförsvar.  
Det som händer i kroppen vid stress är att adrenalin frisätts, vilket ökar andningsfrekvensen. 
Kroppen gör sig nu redo att fly eller kämpa mot en fara. Olsson (2012) redogör emellertid för 
att den stress flest upplever idag är en typ av känslomässig och mental stress som sällan får 
utlopp i någon fysisk aktivitet, vilket gör att andningen inte står i relation till kroppens behov.  
I det autonoma nervsystemet, vilket är den del av nervsystemet som kontrollerar icke-
viljestyrda funktioner, förklarar Olsson att det finns en sympatisk (aktiverande) del och en 
parasympatisk (lugnande) del. Den sympatiska delen är den som förbereder kroppen på aktivitet 
och som är aktiv vid kamp/flykt-respons medan den parasympatiska har inflytande på 
exempelvis vila och återhämtning. Utmärkande för den sympatiska delen av nervsystemet 
(vilken är aktivt vid stress) är enligt Olsson de automatiska och instinktiva reaktionerna.  

När jag krockade med ett rådjur häromåret hade jag ingen aning om att jag ställt mig 
på bromsen förrän jag gick ut ur bilen och noterade den fräna doften av bränt gummi. 
Min reaktion var automatisk och instinktiv. (Olsson, 2012, s. 98) 
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Även om det här exemplet pekar på en reaktion vid en olycka är det alltjämt utifrån de 
automatiska och instinktiva reaktionerna vi kommer att reagera om vi i vardagen handlar utifrån 
en sympatisk stimulering, förklarar Olsson. Vidare liknar Olsson hög sympatisk aktivitet med 
att köra på en motorväg i 130 kilometer i timmen. ”Vi har tunnelseende och reagerar i stor 
utsträckning instinktivt på det som sker” (Olsson, 2012, s. 98). Om sådana reaktioner upprepas 
menar han också att djupa vanor till slut skapas där stress blir det sätt varpå vi hanterar livets 
skeenden. När stress upplevs blir också andningen stressad. Med rätt andningsteknik kan vi 
emellertid stimulera det parasympatiska nervsystemet, vilket Olsson menar leder till en ökad 
förmåga att kunna göra medvetna val och handla medvetet. Med ökad parasympatisk aktivitet 
kan vi alltså själva välja respons på det som sker. Det eftersträvansvärda är enligt Olsson att 
uppnå en balans mellan den sympatiska och den parasympatiska delen av nervsystemet. 

2.1.3 Yoga 
I boken Skonsam Yoga skriver Grime (2008) att ordet yoga härstammar från ordet yui som är 
sanskrit och betyder ”oka ihop” eller ”förena”. Yoga beskrivs följaktligen utgöra en filosofi där 
utövaren lär sig lösa upp dualistiska motsatsförhållanden och förena kropp och sinne. När kropp 
och sinne förenas skapas en känsla av verklig inre frid och gemenskap, vilket Grime menar är 
slutmålet med yoga. För att nå målet finns således en åttafaldig yogaväg att praktisera, vilken 
består av delarna Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana samt 
Samadhi. Av dessa är kanske asana den del som flest associerar med ordet yoga, vilken består 
av de fysiska ställningarna. Dessa syftar enligt Grime till att stabilisera kroppen och skapa 
jämvikt i sinnet. De fysiska ställningarna fyller också en annan funktion, vilken handlar om att 
stilla kroppen i meditation. Likväl är en central del i yogan pranayama, vilken handlar om att 
iaktta sin andning. Detta element utgörs alltså av andningsövningar, vilka syftar till att hålla 
livsenergin i ständig rörelse där andningens ständiga tillförsel av prana (subtil energi) 
tillgodoser kroppen.  Genom att fokusera på andningen kan utövaren också hindra sinnet från 
att vandra iväg till vardagens bekymmer.  
Det finns som synes också andra delar på den åttafaldiga yogavägen, vilka bland annat 
fokuserar sociala och individuella uppföranderegler som att vara sanningsenliga, inte göra 
någon illa, visa kärlek till gud, samt övningar som består av tekniker för att träna sig i att bland 
annat koppla bort sinnena eller att koncentrera sig på en enda punkt.  
Grime (2008) anför vidare att det för att nå yogans slutmål handlar om att anpassa sin livsstil 
och förklarar att det finns fem principer vilka utgör kärnan för den traditionella yogiska 
livsstilen. Dessa principer utgörs av ordentlig avslappning, ordentlig motion, rätt kost, rätt 
andning samt positivt tänkande och meditation. Det handlar sålunda om att finna en livsstil som 
ger näring, att vistas på platser som inspirerar och att umgås med människor en tycker om. En 
yogisk livsstil innebär sammanfattningsvis att medvetandegöra andningen, motionera mer och 
finna avslappning även i vardagliga situationer och inte bara under yogapass.  
 

2.2 Tidigare forskning inom området 
I Anderssons (2016) studie Yoga i sånguppvärmning – med fokus på körsång, undersöks  hur 
yoga mottags av körsångare som ett moment i deras sånguppvärmning, vilket kan ses ligga nära 
föreliggande studies forskningsfråga. Ambitionen bestod i att göra sjungandet i kör mer 
holistiskt genom att söka sammankoppla de fysiska och mentala krafterna till en enhet. Syftet 
med studien var att utveckla olika metoder för sånguppvärmning och att undersöka 
körsångarnas reaktioner efter dessa olika typer av uppvärmningar. Med forskningsfrågorna vill 
Andersson ha svar på ”hur körmedlemmarna kommenterar olika typer av sånguppvärmningar” 
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samt ” hur körmedlemmarnas reaktioner skiljer sig åt efter olika typer av sånguppvärmningar” 
(s. 1). Studien gick sålunda ut på att låta en kör prova tre olika typer av sånguppvärmningar där 
observatören efter varje tillfälle delade ut en enkät med frågor om hur körsångarna hade upplevt 
uppvärmningen. I enkäterna framgick sedan att responsen på yogamomenten var mestadels 
positiv. En person svarade att den blev trött och groggy, annars framgick det att koristerna 
tyckte det var skönt att efter en stressig dag få landa och rensa hjärnan. De upplevde även att 
de blev mer koncentrerade och att de därmed blev mer fokuserade på vad de skulle göra. Det 
framgick också att rösten påverkades positivt av yogan där bland annat en person skrev att det 
kändes lättare att sjunga efter att hen blivit mer avslappnad i kroppen.   
Även om studien skiljer sig från föreliggande studie vad gäller utformande och inriktning finns 
likväl en del intressanta beröringspunkter. Gemensamt för studierna är att effekten av att utöva 
yoga studeras samt att effekten i båda fall kopplas till ett sångutövande och beskrivs utifrån en 
sångares perspektiv. Resultatet i Anderssons studie kan därför vara intressant att jämföra med 
föreliggande studie. 
 

2.3 Teoretiskt perspektiv  
Under denna rubrik presenteras det teoretiska perspektiv i vilken studien tar sin utgångspunkt. 
Perspektivet är fenomenologi där de tillhörande begreppen livsvärlden och kroppens 
fenomenologi presenteras för sig. 

2.3.1 Fenomenologi 
Ordet fenomen härstammar enligt Bengtsson (2005) från grekiskan och betyder ”det som visar 
sig”, vilket är den betydelse som också används inom fenomenologin. Det som visar sig kan 
enligt Bengtsson (2001) vara av olika karaktär och kan konstitueras av allt från fysiska ting till 
känslor, kulturobjekt och sociala institutioner. För att något ska kunna visa sig förutsätter det 
emellertid att det finns någon att visa sig för. Detta, förtydligar Bengtsson (2005), innebär att 
det inom fenomenologibegreppet föreligger ett ömsesidigt beroende mellan subjekt och objekt. 
Enligt Bengtsson (2001) kan fenomenologin beskrivas som en erfarenhetsfilosofi där målet är 
att försöka göra den naturliga erfarenheten rättvisa. Edmund Husserl, som grundade den 
moderna fenomenologin, ställde sig kritisk till logiska begrepp och lagar, och menade att dessa 
inte utgör psykiska fakta av något slag, och det är utifrån denna idé Bengtsson menar att hela 
Husserls filosofi kan förstås. Bengtsson förklarar vidare att fenomenologin är en metod där 
principformuleringen ”vi vill gå tillbaka till ’sakerna själva’” (Bengtsson, 2001, s. 25) kan ses 
som ett signum. Utmärkande för fenomenologin är således att inga teorier, åsikter, eller begrepp 
tas för givna. Det handlar istället om att ge varje objekt som är föremål för undersökning full 
rättvisa. Bengtsson (2001) anför vidare att vår tillgång till sakerna är erfarenheten. Det är i 
erfarenheten sakerna visas för oss och det är i erfarenheten sakerna måste klarläggas. För att 
kunna uppfatta ett hyreshus som ett hyreshus måste meningen hyreshus sålunda vara en del av 
min erfarenhet. Allt vi erfar har enligt Bengtsson en mening och erfars med andra ord som 
något.  

2.3.2 Husserls livsvärldsteori 
Livsvärlden beskrivs av Bengtsson (2005) som subjektiv-relativ och med andra ord som en 
värld som alltid upplevs i relation till något subjekt. Den beskrivs också som en social värld där 
det, överfört från människa till människa, finns skapade föremål och en mänsklig organisering 
av livet. Bengtsson anför vidare att livsvärlden är en historisk plats där varje föremål går att 
koppla till en skapare. Här finns emellertid inga enskilda föremål då varje föremål vi erfar är 
omgivet av, och på så sätt relateras till, andra föremål. Bengtsson menar att ett föremål vi 
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intresserar oss av också kan hänvisa till föremål utanför den aktuella omgivningen. I det direkt 
erfarna menar Bengtsson (2001) således att det finns egenskaper som inte direkt presenteras 
men som vi med våra erfarenheter kan ”lista ut” ändå. Ett exempel som beskrivs av Bengtsson 
(2005) är att det i erfarandet av en väg samtidigt finns andra platser som erfars, som till exempel 
en plats som vägen leder till. Bengtsson (2001) förklarar att varje erfarenhet har sina horisonter 
där den direkta varseblivningshorisonten omfattar det vi direkt erfar medan den yttre horisonten 
handlar om det vi med våra tidigare erfarenheter kan förstå att den direkta erfarenheten 
innefattar. Till exempel kan vi veta att en rykande kastrull på spisen är varm fast än att vi inte 
gått fram och känt på den. Vi kan också genom att höra en bekant persons röst se denna person 
framför oss fastän att personen kanske befinner sig i ett annat rum. Sammanfattningsvis anför 
Bengtsson att livsvärlden är en komplex och mångsidig verklighet med oreducerbara 
egenskaper. Bengtsson (2005) skriver också att det är en värld som finns där i allt människan 
företar sig och en värld som människan, så länge hon lever, aldrig kan slippa undan.  

2.3.3 Kroppens fenomenologi 
I Maurice Merleau-Pontys avhandling Kroppens fenomenologi gör författaren upp med 
föreställningen att kroppen endast skulle utgöra ett redskap eller ett objekt. Merleau-Ponty 
(1997) beskriver att det i själva verket förhåller sig tvärt om och menar att det är genom kroppen 
som medvetandet tar form. Det är också genom kroppen vi percipierar ting. ”Kroppen är vår 
tillgång till världen” (Bengtsson, 1999, s. 23). Inom tidigare cartesiansk tradition definierades 
kroppen enligt Merleau-Ponty (1997) som ”en summa delar utan inre” (s. 176) och själen som 
”ett väsen som utan avstånd är närvarande för sig självt” (s. 176). Objektet sågs som ett objekt 
och inget annat och medvetandet helt och hållet som medvetandet. Merleau-Ponty har 
emellertid kommit fram till att det mellan mänskliga processer eller ”funktioner” som 
exempelvis syn, motorik och sexualitet inte finns något orsakssamband som förbinder 
processerna varken med varandra eller med yttervärlden, istället menar han att de ”övertas och 
involveras tillsammans på ett oklart sätt i ett enda drama” (Merleau-Ponty, 1997, s. 177). 
Merleau-Ponty kommer på så sätt fram till att kroppen inte är något föremål. Borčak (2010) 
redogör för Husserls syn på det mänskliga jaget som i likhet med det nyss anförda går ut på att 
jaget har en annan karaktär än det föremål vilken utgör perceptionens mål. Till skillnad från 
tingen beskriver Merleau-Ponty (1997) kroppen som en implicit och oklar enhet och som något 
som alltid är något annat än vad den är. Den är alltid flera saker eller processer samtidigt och 
det enda sättet att få kunskap om den är genom att uppleva den. Borčak (2010) beskriver också 
att Merleau-Ponty använt sig av begreppet ”den ”subjektifierade” kroppen” (s. 8), vilket 
förklaras innebära att kroppen ses som en del av subjektet. I och med att kroppen inte ses som 
ett objekt utanför subjektets sfär betyder det att den med detta synsätt istället utgör en 
förutsättning för subjektets existens. Utifrån denna synvinkel kan Merleau-Pontys (1997) 
slutsats ”jag är alltså min kropp” (s. 177) förstås.  
Med anledning av att det fenomenologiska synsättet fokuserar den egna erfarenheten är 
perspektivet relevant att använda i föreliggande studie där forskningsfrågorna är riktade mot 
mina egna upplevelser. Perspektivet går också väl ihop med den valda metoden för studien, 
vilket vill komma att redogöras för i nästkommande kapitel. Utöver detta finns också en 
koppling mellan yogatraditionens mål att lösa upp dualistiska motsatsförhållanden och 
Merleau-Pontys föreställning om att kroppen är en del av subjektet som gör valet av perspektiv 
än mer intressant.   
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3 Metodkapitel 
I detta kapitel presenteras den valda metoden för studien, hur studien genomförts samt hur det 
insamlade materialet har bearbetats och analyserats. I kapitlet diskuteras också etiska 
överväganden samt studiens giltighet och tillförlitlighet.  
 

3.1 Beskrivning och motivering av metoden loggbok 
Att föra loggbok beskrivs av Bjørndal (2005) vara det effektivaste och enklaste sättet en kan 
tillämpa för att dokumentera sina observationer. Genom denna dokumentationsform kan 
utförliga beskrivningar, tankar och funderingar samlas på papper, vilket beskrivs möjliggöra en 
inre dialog där vi både kan prata och lyssna till oss själva. Eftersom loggboken är personlig 
menar Bjørndal vidare att den som skriver kan uttrycka sina tankar och känslor utan att oroa sig 
över att någon annan ska läsa och bedöma det som skrivits. Genom den skriftliga reflektionen 
kan vi sedan få en djupare förståelse av något som har skett.  Fördelen med att föra loggbok är 
sålunda att sådant vi gör per automatik och därmed halvt omedvetet kan synliggöras. 
Loggboken hjälper oss alltså att bli medvetna om våra handlingar, vilket Bjørndal menar 
möjliggör förändring. För att få syn på omedvetna handlingar kan emellertid även 
videoobservation användas som dokumentationsmetod. Dock fångar videoobservationer inte 
upp inre processer som tankar och känslor, vilket är anledningen till varför metoden inte använts 
i föreliggande studie, vilken genom både forskningsfrågorna och perspektivet fokuserar den 
egna upplevelsen.  
Vad som kan synliggöras i en loggbok beror emellertid på hur den är skriven. Bjørndal (2005) 
beskriver att det finns två olika varianter av loggboksdokumentationer att välja på där den ena 
utgörs av ostrukturerad loggbok och den andra av strukturerad loggbok. Bjørndal anför vidare 
att det är viktigt att medvetet välja hur loggboken ska utformas för att kunna få ut så mycket 
som möjligt av loggboksskrivandet. I en strukturerad loggbok är det vanligt att observatören 
utgår från några valda teman eller frågor där informationen som samlas in skrivs in i scheman 
eller tabeller. Fördelen är här att den insamlade informationen är lätt att läsa och bearbeta. 
Nackdelen är att ett fokuserat urval också begränsar den information som kan samlas in. 
Dokumentationsformen kan därför tänkas olämplig i föreliggande studie då den, i strid mot det 
fenomenologiska perspektivets grundidé, kan verka reduktionistisk. Eftersom forskningsfrågan 
även fokuserar den egna upplevelsen passar det i föreliggande studie bättre att föra 
ostrukturerad loggbok, vilket enligt Bjørndal möjliggör att oreflekterat skriva ned allehanda 
tankar, känslor och upplevelser. Med denna dokumentationsform finns på så sätt möjligheten 
att upptäcka sådant som varit omedvetet för mig eller som jag inte tänkt på kan spela in i det 
som ska undersökas. Vad Björndal beskriver som nackdelar med ostrukturerad loggbok att 
texten kan vara ansträngande att läsa och analysera. Då texten kan bli mycket lång kan det med 
denna dokumentationsform också bli svårare att kartlägga mönster i texten.  
 

3.2 Design av studien 
I följande avsnitt beskrivs valet av musikaliskt gestaltande projekt samt hur projektet har 
dokumenterats. Därefter redogörs för hur det insamlade materialet har bearbetats och 
analyserats. Avslutningsvis diskuteras etiska överväganden samt studiens giltighet och 
tillförlitlighet.   
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3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt 
Studien behandlar mitt sjungande och min andning där det som undersöks är huruvida yoga 
påverkar dessa fenomen. Jag har tidigare aldrig utövat yoga och med anledning av den stress 
jag upplevt och hur den påverkat min andning fann jag det intressant att testa denna 
träningsform för att ta reda på om den eventuellt skulle kunna leda till förbättrade 
andningsvanor. Som sångare utgör andningsapparaten en central del av mitt instrument och jag 
upplever att min försämrade andning har påverkat mitt sångutövande negativt vad gäller bland 
annat flöde och klang. Jag har därför valt att under en 10 veckors period utöva yoga för att se 
vad som eventuellt kan komma att hända med min andning och i nästa led med min sång. Yogan 
har jag tillägnat mig under pass på ett yogacenter samt på egen hand då jag tagit hjälp av en 
instruktionsbok och en app. När jag utövat yoga själv har jag gjort det i hemmet eller i 
övningsrummet inför ett övningspass och då är det oftast solhälsningen2 jag gjort. I samband 
med övningen har jag sedan fört loggbok där jag fritt och ostrukturerat skrivit mina upplevelser 
kring andningen och sjungandet. Utöver solhälsningen har jag också gjort Yin Yoga, vilken är 
en yogaform med mjuka övningar där utövaren stannar i varje position under cirka tre till fem 
minuter innan nästa position, Ashtangayoga, vilken är en mer fysiskt krävande yogaform där 
varje rörelse följer in- och utandningen, ”lugn yoga”, vilken har handlat om att medvetandegöra 
alla rörelser och finna avslappning, samt meditation. Jag har också beaktat och tillägnat mig 
delar av den yogiska livsstilen, vilken redogjorts för i 2.1.3.  
Material och innehåll under övningspassen har varierat under projektets gång och bestämts av 
vad som varit aktuellt för tillfället. Jag har med andra ord gjort de övningar jag fått av mina 
lärare och övat på den repertoar jag blivit tilldelad av sånglärare eller ensemblelärare.  

3.2.2 Val av dokumenterade situationer 
De situationer som har dokumenterats har inte alltid varit bestämda i förväg utan har till stor 
del bestämts av situationernas relevans för studien. Utgångspunkten har dock varit att skriva 
minst en gång i veckan och ibland har det blivit fler gånger beroende på om något intressant 
inträffat, vilket skulle kunna vara att något nytt inträffat som tidigare inte upplevts eller 
dokumenterats. De situationer jag valt att dokumentera har i första hand utgjorts av övningspass 
och vid några tillfällen har jag också valt att skriva ned mina tankar och reflektioner efter ett 
yogapass eller efter att jag brustit ut i spontansång. Även tre övningstillfällen som ägde rum 
innan jag började med yoga har dokumenterats. Syftet med detta var att göra informationsbasen 
så omfattande som möjligt där jag i efterhand kan gå tillbaka och titta på skillnaden mellan hur 
jag upplevde mitt sångutövande innan projektets start i jämförelse med hur jag upplever det i 
slutet av projektets genomförande. 

3.2.3 Genomförande av dokumentationen  
Gällande dokumentationen var avsikten ursprungligen att projektet och därmed också 
dokumentationen skulle inrymmas under en 10 veckors period. På grund av en långt utdragen 
förkylning rubbades dock kontinuiteten i både yogautövandet och sångutövandet, vilket 
medförde att perioden förlängdes. Perioden har sålunda sträckt sig över en 15 veckors period 
där tidsintervallen mellan de dokumenterade tillfällena varierar eftersom de fanns veckor då jag 
varken kunde yoga eller öva.  
Dokumentationen har, som redogjorts för, bestått av loggboksskrivande där anteckningar förts 
fritt om vad jag tänkt, upplevt och erfarit under ett övningspass. Fokus har dock legat på 
andningsapparaten och hur jag upplevt faktorer som luftkontroll, flöde och klang. En del 
ramfaktorer har också beskrivits så som: var jag befinner mig, vad klockan är, hur jag känner 

                                                
2 En serie kroppsrörelser, vilken är en central sekvens i många av dagens yogaformer. 
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mig, vad jag gjort innan, hur morgonen varit och liknande. Oftast har dokumentationen skett 
direkt efter övningspassets slut och vid några tillfällen har loggboken legat uppslagen under 
hela passet, vilket medfört att anteckningar förts så fort jag upplevt något som skulle kunna 
vara relevant för studien. Dokumentationen har skett på olika platser och vid olika tidpunkter.  

3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen 
Bearbetningsprocessen började med en genomläsning av det insamlade materialet där spontana 
tankar och reflektioner antecknades i ett dokument vid sidan av. Loggboken renskrevs sedan på 
dator samtidigt som intressanta meningar som eventuellt skulle kunna att användas som citat 
markerades. Den renskrivna texten lästes sedan igenom en gång till samtidigt som jag började 
att leta efter mönster och teman i texten, vilka markerades med olika färger. Något jag 
fokuserade på var att hitta berättelser som beskrev både negativa och positiva upplevelser för 
att sedan kunna leta efter faktorer som kan ha påverkat upplevelserna i respektive riktning. Som 
redogjorts för i 3.1 kan det i en ostrukturerad loggbok vara svårt att hitta mönster då texterna 
kan vara långa och ansträngande att läsa. För att lättare kunna hitta mönster valde jag därför att 
göra en tabell (se bilaga 1) där jag fyllde i datum, tidpunkt, plats, huruvida min upplevelse av 
passet varit övervägande positiv eller negativ, hur många yogapass jag varit på innan det 
aktuella övningspasset samt hur känslan eller dagsformen var innan passets genomförande. På 
så sätt fick jag en annan överblick av det insamlade materialet och kunde plötsligt upptäcka 
samband mellan olika faktorer. Grundidén i den fenomenologiska erfarenhetsfilosofin är 
emellertid att gå tillbaka till sakerna själva och att ge varje objekt som är föremål för 
undersökning full rättvisa. När jag upptäckte något nytt gick jag därför tillbaka till 
originaltexten och utgick från den fulla beskrivningen innan jag tolkade informationen. 
Tabellen användes sålunda endast som ett verktyg för att lättare få syn på det som texten ville 
säga.  

3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och 
tillförlitlighet 
Eftersom att jag i föreliggande studie ensam haft rollen som både forskare och forskningsobjekt 
har etiska överväganden rörande exempelvis konfidentialitet inte behövt tas hänsyn till. Att 
forska medför emellertid att flera krav ställs på forskaren och hennes etiska kapacitet och ett av 
de krav som Kvale och Brinkmann (2014) redogör för är att den kunskap som publiceras måste 
uppnå en hög vetenskaplig kvalitet. Resultatet som publiceras måste med andra ord vara så 
korrekt och representativt för forskningsområdet som möjligt. Kvale och Brinkmann menar 
emellertid att forskningens oberoende kan hotas från exempelvis finansiärer eller deltagare och 
menar att resultatet i sådana fall kan komma att innehålla felaktig information som en följd av 
att forskaren då valt eller tvingats bortse från vissa data. Då föreliggande studie utgör ett 
skolarbete och jag själv besitter rollen som både forskare och forskningsobjekt finns emellertid 
varken finansiärer eller deltagare vilka kan utgöra hot för resultatets innehåll. Det kan däremot 
vara svårt att säkerställa att egna intressen inte haft en inverkan på innehållet, då omedvetna 
processer kan ha spelat in och påverkat vad som lyfts fram och inte i både observationsprocess 
och analysprocess. Eftersom att loggboksanteckningarna i viss utsträckning har förts när något 
intressant inträffat kan det således innebära att relevant data då omedvetet sållats bort.  
Johansson och Svedner (2010) förklarar angående detta att observation kan ses som ett 
mätinstrument vilket mäter uppfattningar och beteenden samt att reliabiliteten, till skillnad från 
när en tumstock används som instrument, aldrig kan bli perfekt när instrumentet observation 
används. Anledningen beskrivs följaktligen vara att uppmärksamheten hos observatören kan 
variera samt att observationer alltid kan ske ur olika synvinklar. Min intention har i föreliggande 
studie dock varit att vara så närvarande och följsam i processen som möjligt. De 
loggboksanteckningar som har förts har varit utförligt skrivna samt samlats in under en längre 
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period, vilket kan tänkas öka sannolikheten för att innehållet ändå speglar verkliga förhållanden. 
I resultatet presenteras också både önskvärda och icke-önskvärda skeenden, vilket 
förhoppningsvis tyder på att oönskade data inte sållats bort. 

 

4 Resultat  
I följande kapitel redogörs för studiens resultat. Kapitlet är indelat i två teman där det första 
temat behandlar områdena stress och andning och där yogans effekt på dessa fenomen 
redovisas. Det andra temat inriktar sig på sångupplevelsen och belyser hur denna har förändrats 
under projektperiodens gång. I kapitlet kommer blockcitat från loggboken användas för att 
förtydliga beskrivningarna av det som visat sig i analysen. Slutligen presenteras också en 
sammanfattning med några slutsatser. 
 

4.1 Stress och andning  
Utgångspunkten i föreliggande studie har bestått i att söka hitta verktyg för att reducera stress 
eftersom stress är något som upplevts påverka andningen och därmed sångutövandet negativt. 
I analysen av de dokumenterade upplevelserna har det emellertid visat sig att det också inför 
och under själva övningssituationerna har uppstått stressrelaterade känslor. I följande avsnitt 
kommer detta fenomen att redovisas under rubriken Övningssituationen som stressutlösande 
faktor. Temat följs sedan upp under rubriken Yoga som stressreducerande verktyg.   
 
4.1.1 Övningssituationen som stressutlösande faktor 
Något som visat sig i analysen av de dokumenterade upplevelserna är att övningssituationen i 
sig verkar addera känslor av stress. I fyra olika dokumentationer finns berättelser som på olika 
sätt antyder att jag blir stressad av och inför själva övningsmomentet. I följande citat ges 
exempel på när jag blir stressad inför ett övningspass:  
 

Andningen	kändes	avslappnad	och	bra	när	jag	vaknade	och	åt	frukost	men	så	
fort	jag	bestämde	mig	för	att	gå	och	öva	började	jag	att	tänka	på	andningen	igen	
och	den	blev	genast	störd	och	oavslappnad.	Det	är	som	att	övning	har	betingats	
eller	förknippats	med	ett	stresspåslag.	(Dal,	11/9	-	2017)	
	

Citatet visar på att det omedvetet sker någonting hos mig när jag bestämmer mig för att gå och 
öva. Vad som kan utläsas är att jag blir stressad och att endast tanken på att gå och öva triggar 
igång mina andningssvårigheter, vilket i någon mening vittnar om hur tidigare övningspass 
upplevts. Av citatets sista mening framgår att jag börjat koppla övning till stress, vilket pekar 
på att stress också upplevts under tidigare övningspass. Vad som synliggörs är alltså att det inte 
endast är inför ett övningspass som stressen upplevs utan att den också kan göra sig märkbar 
under ett övningspass, vilket i någon mening klargörs i följande citat:  
 

Om	jag	känner	att	det	inte	känns	bra	på	en	gång	blir	det	en	stress	som	jag	tror	
påverkar	resten	av	passet	negativt.	(Dal,	13/9	–	2017)	
	
…det	kan	kännas	lite	stressande	och	forcerande	(…)	att	ständigt	kämpa	för	att	
det	ska	kännas	bättre.	(Dal,	28/9	–	2017)	

	
Av dessa citat framgår alltså att stressrelaterade känslor också kan uppstå under övningspassen 
där orsaken kan förstås vara att övningen inte går som jag önskar. Det som citaten pekar på som 
negativa känslor beskrivs i loggboken handla om negativa sångupplevelser där andningen 
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försvårar sjungandet, vilket yttrar sig i ett missnöje kring hur rösten känns och låter. I en 
redogörelse av ett övningspass där det börjar kännas dåligt beskrivs att jag under passets gång 
får ont i halsen och att det börjar kännas rispigt och spänt. Det är alltså upplevelser av denna 
karaktär som åsyftas när det i dokumentationerna framgår att sjungandet inte känns bra. Vidare 
är det således också upplevelser av denna karaktär som verkar utlösa en stress hos mig när de 
erfars under ett övningspass. En av anledningarna till att dessa upplevelser gör mig stressad kan 
tänkas vara att jag vid upplevandet av detta inte kan använda övningstiden till sin fulla längd. 
Vad som framgår i loggboken är nämligen att jag ofta tar pauser när jag upplever att andningen 
och sjungandet inte fungerar som jag vill: 
 

Efter	en	kort	paus	(…)	provade	jag	att	sjunga	igen	och	det	kändes	bättre.	Kände	
nu	att	jag	började	att	bli	lite	friare	och	öppnare	i	rösten.	(Dal,	28/9	–	2017)	
	

Detta citat är hämtat från samma loggboksanteckning som det föregående citatet och med andra 
ord från samma tillfälle som sångupplevelsen till en början beskrevs som ”stressande och 
forcerande”.  Av det senare citatet framgår således att pausen har gjort nytta, vilket också 
beskrivs vara fallet under andra övningspass när pauser har tagits. Som musiklärarstudent är 
emellertid övningstiden knapp och att behöva ta pauser i de redan korta övningstillfällena 
medför att mindre tid finns kvar till att öva, vilket för oss tillbaka till vad stressen från början 
verkade handlade om. Vad som kan utläsas är alltså att en ond cirkel skapats och att denna onda 
cirkel, enligt anteckningarna, upplevs bromsa den utveckling som annars hade kunnat gå 
snabbare framåt. De exempel som ovan presenterats är emellertid alla hämtade från 
observationer gjorda tidigt i projektperioden. I de senare dokumentationerna finns inga 
beskrivningar som går att koppla till övningsrelaterad stress, vilket kan tyda på att yogan haft 
en stressreducerande effekt. 

4.1.2 Yoga som stressreducerande verktyg 
I loggboken finns i de senare dokumenterade upplevelserna inga beskrivningar som antyder att 
stress kopplad till övning föreligger. Om detta betyder att den här typen av stress blivit helt 
bortarbetad är dock svårt att säga. Det kan likväl vara så att sådana känslor förekommit men att 
de på grund av formen ostrukturerad loggbok inte blivit dokumenterade då annat kanske istället 
framstått som mer intressant. Vad som i loggboken blir synligt är emellertid att jag i någon 
mening måste ha blivit medveten om problemet och att yogapassens inverkan bidragit till att 
jag bättre kunnat hantera problemet. Detta tydliggörs i följande citat som är hämtat från en 
loggboksanteckning som skrevs i anslutning till en sånglektion: 
 

Något	 som	 var	 intressant	 ändå	 idag	 var	 hur	 jag	 lyckades	 behålla	 lugnet	 bra	
under	lektionen.	Jag	kände	mig	lite	stressad	innan	men	jag	gick	i	god	tid	innan,	
gick	 in	 på	 toaletten	 en	 stund	 och	 samlade	 mig	 innan	 jag	 lugnt	 gick	 in	 på	
lektionen.	Jag	hade	yogainstruktörens	röst	i	huvudet	som	sa	”var	medveten	om	
dina	rörelser”,	vilket	hjälpte	mig	här.	(Dal,	4/10	–	2017)	
	

Även om jag här inte gjorde några fysiska yogaställningar precis innan lektionen klargörs i 
citatet att jag mentalt kunde dra nytta av mina erfarenheter från tidigare utövad yoga. I 
loggboken framgår att jag två dagar innan hade varit på så kallad lugn yoga, där hela passet 
gick ut på att medvetandegöra alla rörelser och att med andra ord inte göra några förhastade 
rörelser utan riktat fokus. Vidare var detta något jag nu kunde tillämpa eftersom dessa fenomen 
blivit en del av min erfarenhet och därmed förändrat min livsvärld. När det gått ytterligare en 
månad förs följande anteckning:  
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Det	var	liksom	inte	ansträngande	att	sjunga	vilket	det	så	ofta	annars	är	för	mig.	
Jag	 känner	 att	 yogan	börjar	 ge	 resultat	på	det	sättet	 att	 jag	 lättare	kan	hitta	
tillbaka	till	mig	själv	när	jag	blir	stressad.	Genom	att	göra	solhälsningen	eller	
bara	en	del	av	den	kan	jag	gå	in	i	mig	själv	och	stänga	ute	allt	annat	och	på	så	
sätt	hitta	ett	lugn	som	främjar	andningen	som	i	sin	tur	gör	det	lättare	att	sjunga.	
(Dal,	6/11	–	2017)	
	

Att jag genom yogan får lättare att hitta tillbaka till mig själv är en beskrivning som återkommer 
i flera av loggboksanteckningarna. Vidare beskrivs att jag efter att ha utövat yoga upplever mig 
bli ett mer med kroppen. I en anteckning från slutet av projektperioden framgår också att jag 
under en dag när jag kände mig stressad upplevde mig ha tunnelseende men att det minskade 
efter att ha utövat yoga. I samma anteckning beskrivs också hur yogan lärt mig att kunna slappna 
av:  
 

Det	är	en	så	häftig	känsla	att	jag	nu	(…)	kan	gå	in	i	mig	själv	och	slappna	av	när	
jag	känner	att	jag	behöver.	Förut	kunde	jag	inte	det	alls.	(Dal,	14/1	–	2018)	
	

När denna anteckning gjordes hade jag enligt loggboken utövat yoga varje dag under veckan 
och något som blir synligt i analysen är att det är när jag utövar yoga ofta och regelbundet, eller 
tar med yogan in i vardagen, som effekterna blir som tydligast. Vidare framgår att jag under 
veckan känt mig piggare än på länge och att jag fått energi över till att ta långa promenader och 
till att umgås med kompisar. Dessa upplevelser beskrivs i sin tur generera mer energi och en 
god cirkel kan med andra ord ses ha uppstått.  
 

  
Figur 2: Bilden visar en avslappningsposition som jag ofta började och-/eller avslutade mina 
yogasessioner i.   
 

4.2 Sångupplevelsen 
I följande avsnitt fokuseras sångupplevelsen och hur övningspassen, i takt med att yoga utövats, 
gått från att upplevas som övervägande negativa till att upplevas som övervägande positiva. 
Här redogörs också för upplevelser kopplade till stöd och luftflöde, den röstliga utvecklingen 
samt till fenomenen motivation och lustfylldhet. 

4.2.1 När negativa upplevelser omvandlas till positiva 
Innan projektet upplevde jag ofta mina sångpass som kämpiga och frustrerande. Jag fick inte 
riktigt ordning på andningsapparaten, vilket försvårade sjungandet. I loggbokens tidiga inlägg 
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framgår att övningspassen ofta kändes trögstartade och att jag ofta fick ta pauser för att stressa 
ner. I tabellen (se bilaga 1) blir det emellertid tydligt att sångupplevelsen under projektets gång 
stadigt rört sig från att beskrivas som en övervägande negativ upplevelse till att beskrivas som 
en övervägande positiv upplevelse. För att lättare förstå hur allt hänger ihop och för att 
tydliggöra vilka faktorer som möjligen påverkat vilka, har tabellen utrustats med en rad 
kolumner där flera olika ramfaktorer synliggörs. Detta har i analysen blivit mycket intressant 
då tabellen visar på att dagsform och status innan övningspasset spelar mindre roll i slutet av 
projektets genomförande än vad det gör i början. Både i slutet och i början av projektet framgår 
att jag innan ett övningspass kunde känna mig exempelvis stel, stressad eller förkyld. Skillnaden 
är emellertid att jag i slutet av projektperioden kunde uppleva övningen som positiv trots sådana 
förhållanden. Vad som kan utläsas av detta är att jag i slutet av perioden inte stod maktlös inför 
dagsformen utan att jag faktiskt kunde göra något för att förbättra den. Jag kunde således ge 
mig själv bättre förutsättningar för att lyckas bättre med övningspasset, vilket är något som 
synliggörs i citatet nedan: 
 

Jag	hade	den	där	stressade	känslan	i	magen	och	ont	i	halsen.	Jag	bestämde	mig	
därför	för	att	börja	med	lite	yoga.	Jag	gjorde	solhälsningen	några	gånger	och	log	
på	 insidan	 mot	 magen.	 Det	 kändes	 snart	 bättre	 och	 jag	 kunde	 göra	
andningsövningarna	lite	bättre	även	om	det	inte	kändes	perfekt	(…)	Även	om	
jag	fortfarande	har	ont	i	halsen	så	kände	jag	att	jag	hade	kontroll	över	rösten	
och	 kunde	 ta	 ordentliga	 andetag	 mellan	 fraserna	 och	 koppla	 på	 stödet	
ordentligt.	(Dal,	23/10	–	2017)		
 
 

Under det här övningspasset kunde jag alltså genom att utöva yoga vända den negativa känslan 
till en något mer positiv, vilket fick positiva följder på sångutövandet. Vad som åsyftas med 
positiva följder på sångutövandet handlar här om det citatet tydliggör kring att jag, efter att ha 
utövat yoga,  får lättare att koppla på stödet, vilket är något som närmare redogörs för i följande 
avsnitt.  
 

 

 
Figur 3: Bilden visar några rörelser ur solhälsningen. 
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4.2.2 Upplevelser kopplade till stöd och luftflöde 
I loggboken beskrivs skillnaden mellan när det känns bra att sjunga och inte, vilket i stor 
utsträckning handlar om huruvida jag upplever att luften räcker till i mina fraser eller inte. 
Vidare beskrivs skillnaden handla om huruvida jag upplever att jag kan kontrollera luftflödet 
eller inte, vilket med andra ord handlar om i vilken utsträckning jag upplever att jag kan använda 
stödet. När jag är stressad beskrivs att jag har svårare att kontrollera luftflödet samt att det känns 
som att magen låser sig. När magen låser sig har jag enligt loggboken svårt att djupandas och 
vad som upplevs då är en känsla av att jag inte får in tillräckligt med luft för att kunna hålla ut 
sångfraserna ordentligt. Dessa upplevelser följs här upp av följande citat, där yogans effekt på 
det som nyss beskrivits synliggörs: 
 

När	jag	har	yogat	litar	jag	också	på	att	luften	ska	räcka	till	eftersom	jag	nyss	tagit	
långa	andetag.	Det	blir	till	en	god	cirkel	känns	det	som	där	jag	vågar	hålla	ut	en	
fras	längre	och	på	så	sätt	skapar	ett	behov	av	att	ta	ett	djupare	andetag	nästa	
gång	(Dal,	13/1	–	2017)  
 

Vad som framgår i detta citat är att mentala fenomen verkar spela en viktig roll när det kommer 
till sångutövandet. I 4.1.1 beskrivs hur stressrelaterade känslor ibland uppstår i samband med 
övning eller inför en lektion och där en av anledningarna beskrivs ha att göra med en oro 
kopplad till tidigare negativa erfarenheter. Där synliggörs med andra ord att mentala fenomen 
verkar påverka utfallet och enligt citatet ovan verkar tankarna följaktligen vara med och påverka 
utfallet även när yoga utövats, vilket här yttrar sig i en tillit till den egna förmågan. Eftersom 
andetagen förlängs när yoga praktiseras och eftersom jag då bevisar för mig själv att jag klarar 
av det vågar jag sedan tro på att det är möjligt att förlänga andetagen även i sångutövandet. Vid 
sjungande är det emellertid endast utandningen som önskas förlängas, vilket är vad som åsyftas 
i slutet av nästkommande citat. I detta citat åskådliggörs också att flera fenomen visar sig när 
yoga utövas:  
 

Jag	 upplever	 att	 yogan	 gör	mig	mer	 avspänd	 i	magen	 vilket	 gör	 att	 jag	 kan	
koppla	på	stödet	lättare.	På	så	sätt	upplever	jag	att	yogan	hjälper	mig	även	om	
det	i	yoga	och	sång	handlar	om	olika	andningssätt.	(Dal,	15/1	–	2017)	
	

Vad som framgår i det här citatet är att yogaövningarna också löser upp spänningar, vilket visar 
på att det inte bara handlar om mentala fenomen utan också fysiska. Det som kan uttolkas av 
detta citat är vidare att praktiserandet av yoga inte har en direkt påverkan på sångutvecklingen. 
Yoga kan utifrån de beskrivningar som gjorts inte ses ersätta annan sångträning. Det som 
upplevs är emellertid att övningarna i yogan indirekt påverkar sångutvecklingen på det sättet 
att de kroppsliga apparater som är kopplade till sångutövandet påverkas positivt, vilket gör att 
andra sångövningar går lättare att utföra. När övningen går lättare finns mer utrymme för sången 
att utvecklas och i loggboken beskrivs flera upplevelser av en vokal utveckling, vilka då kan 
kopplas till yogans indirekta inverkan på sjungandet. I följande avsnitt presenteras dessa 
fenomen närmare.  

4.2.3 Röstens utveckling 
Något som synliggörs i loggboken är att jag under projektperioden erfarit en sångteknisk 
utveckling, vilken, som redogjorts för i 4.2.1, kan ses som en indirekt följd av yogautövandet. 
I följande citat ges exempel på några sådana upplevelser: 
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…min	ansats	kändes	annorlunda.	Den	var	liksom	fri	och	naturlig	på	något	sätt,	
som	att	luften	bara	passerade	stämläpparna	och	det	hände	ingenting	i	halsen	
förutom	att	 luften	bara	passerade,	 tidigare	har	det	 inte	 känts	så	avslappnat.	
(Dal,	15/1	–	2017)	

	
När	 jag	 övar	 på	 en	 låt	 nu	 känner	 jag	 att	 min	 röst	 låter	mycket	 klarare.	 Jag	
upplever	att	den	har	en	annan	klang	och	att	jag	har	ett	annat	flöde.	Uppfattar	
återigen	ett	vibrato	som	 jag	 inte	 tidigare	vill	minnas	mig	haft.	 	 	 (Dal,	15/1	–	
2017)	
	

Dessa citat är hämtade från anteckningar nedtecknade i slutet av projektperioden och utöver att 
det hunnit gå många veckor i perioden framgår det också av loggboksanteckningarna att jag 
veckan innan dessa upplevelser utövat yoga varje dag, vilket innebär att yoga praktiserats mer 
frekvent. Vad som också framgår är att jag, när detta skrevs, inte hade övat sång på länge, vilket 
på något sätt kan tänkas peka på att yogan haft en effekt på sjungandet. I det senare citatet 
beskrivs att jag upplever ett vibrato i rösten som inte förekommit tidigare, vilket kan ses ha 
uppstått som ett resultat av en förbättrad röstteknik. Under samma period beskriver jag även att 
det känns lätt och behagligt att sjunga och att det känns lent i halsen. Beskrivningarna skiljer 
sig med andra ord drastiskt från hur sångupplevelsen beskrevs i början av projektperioden där 
halsen återkommande beskrevs kännas rispig och där jag vid sångutövandet ofta blev spänd och 
fick ont i halsen. I slutet av projektperioden är istället en återkommande beskrivning att jag 
känner mig fri i rösten, vilket visar på att de spänningar som tidigare ofta upplevts vid 
sångutövandet måste ha minskat. I en annan anteckning som görs i slutet av perioden beskrivs 
också att jag upplever en bättre röstkontroll och att jag själv tycker att sången låter bättre.  

4.2.4 När motivation och lustfylldhet träder fram 
Efter tio veckor in i projektperioden finns för första gången dokumentationer som pekar på ett 
lustfyllt sjungande. Positiva upplevelser har visserligen erfarits innan men det är först nu som 
det blir synligt att jag tycker att det är roligt att öva, vilket tydliggörs i följande citat:  
 

Nu	har	jag	precis	övat	en	timme	och	det	har	stundtals	känts	riktigt	härligt	att	
sjunga!	Riktigt	kul!	(Dal,	6/11	–	2017)	
	

Sådana beskrivningar har inte tidigare förekommit och upplevelsen går tydligt att koppla till att 
övningspassen enligt dokumentationerna nu börjar gå bättre. I takt med att övningspassen 
beskrivs börja gå bättre och i takt med att sångupplevelsen beskrivs vara roligare börjar 
anteckningar om ökad motivation också att dyka upp i loggboken: 
	

Jag	 känner	 själv	 att	det	 låter	bättre	 vilket	är	 så	motiverande.	Det	 var	 riktigt	
roligt	att	sjunga	idag.	Jag	kände	mig	bra!	(Dal,	6/11	–	2017)	
	

När jag upplever att det går bra verkar jag således få upp ett hopp om att kunna fortsätta 
utvecklas, vilket gör att jag vill öva mer. På så sätt får fenomenet motivation en större plats i 
min livsvärld. I loggboken framgår att motivation också växer fram genom känslan av att kunna 
styra kroppen samt genom en upplevd röstkontroll: 

	
Det	är	så	roligt	när	det	funkar	så	här,	när	jag	känner	att	kroppen	gör	som	jag	
vill,	det	är	motiverande.	(Dal,	15/1	–	2017)	
	

Som ett led i att jag vid den här tidpunkten genom yogan lärt mig hur jag kan hitta avslappning 
och hur jag kan hitta ”tillbaka till mig själv”, upplever jag också att jag kan kontrollera kroppen 
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på ett annat sätt. Detta verkar också innefatta att jag upplever mig kunna kontrollera rösten och 
utfallet av övningen på ett annat sätt. Den frustration som tidigare genomsyrade många av 
övningspassen, då känslan var att övningen inte gick som jag önskade, har sålunda bytts ut mot 
motivation, vilket alltså kan ses som ett resultat av att passen nu går mer som jag önskar.  
 

4.3 Sammanfattning och slutsatser 
I analysen av det insamlade materialet kan utläsas att jag ibland blir stressad när jag ska öva, 
vilket förstås handla om en oro kopplad till tidigare upplevda övningspass. Det har också blivit 
synligt att jag blir stressad när övningen inte går som jag tänkt mig eftersom jag då förlorar 
värdefull övningstid. I takt med att yogan får en större plats i min livsvärld får jag emellertid 
tillgång till verktyg, vilka används för att reducera den stress jag upplever. På så sätt gynnas 
andningen och därmed förutsättningarna för att kunna öva ordentligt. Efter det att yoga utövats 
blir det också synligt att jag får lättare att gå in i mig själv och att den kroppskontroll jag då 
upplever bidrar till att jag också erfar en annan röstkontroll. Att jag får lättare med att få kontakt 
med stödet beskrivs också kunna ha att göra med att jag vid utövandet av yoga blir mindre 
spänd i magen, vilket gör det lättare att djupandas. Det framgår också att en mental aspekt kan 
spela in där positiva tankar om att jag faktiskt klarar av att förlänga andetagen i yogaövningarna 
avspeglar sig i andningen i sångutövandet. Vidare framgår det att yoga inte kan ses som ett 
alternativ till annan sångträning men att en röstlig utveckling ändock har observerats som en 
indirekt följd av praktiserandet av yoga. Vad som då beskrivs är att rösten bland annat upplevs 
ha fått en annan klang och att den låter klarare. Det framgår också att jag fått ett annat flöde i 
rösten och att jag uppfattar ett annat vibrato. Progressionen har vidare bidragit till att en 
lustfylldhet kring övandet växt fram, vilken enligt loggboken resulterat i motivation till att vilja 
öva mer.  
 
De slutsatser som kan dras av det som presenterats i resultatet är att praktiserandet av yoga haft 
en inverkan på både mentala, kroppsliga och röstliga fenomen där tydligast resultat visat sig 
när yoga utövats ofta och regelbundet. Det är då stressnivån minskat som mest, vilket resulterat 
i att positiva upplevelser erfarits kopplade till både andning och sångutövande. 
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5 Diskussion  
I följande kapitel diskuteras delar av resultatet i förhållande till tidigare presenterad litteratur 
och forskning inom området. Därefter presenteras mina tankar kring arbetets betydelse samt 
några idéer kring hur ett fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete skulle kunna se ut.  
 

5.1 Resultatdiskussion  
Det problem som legat till grund för valet av föreliggande studies ämnesområde kan ses som 
ett komplext nät där många olika faktorer verkar ha samverkat till att upplevelserna blivit som 
de blivit. I resultatet synliggörs att både kroppsliga och mentala aspekter haft en betydande roll 
på utfallet samt att flera processer, på ett oförutsägbart sätt, samverkat, vilket kan kopplas till 
Merleau-Pontys (1997) beskrivning av kroppen som en implicit och oklar enhet. Yogan har 
följaktligen satt igång flera processer samtidigt och med andra ord framkallat flera fenomen 
parallellt, vilka genom analysprocessen bidragit till ny kunskap om den egna kroppen. Det citat 
som visar på hur jag lyckas behålla lugnet bra inför och under en lektion, tack vare att jag 
medvetandegör mina rörelser, rimmar också bra med Merleau-Pontys anförande om att det 
endast är genom att uppleva kroppen som vi kan få kunskap om den. Hade jag med andra ord 
inte deltagit på det yogapass där jag upplevde denna riktade medvetenhet mot kroppens rörelser 
hade jag inte haft kunskap om detta verktyg och därmed inte kunnat använda mig av det. Det 
är således genom de egna erfarenheterna som kunskap och nya insikter bidragit till att förändra 
min livsvärld. Frågan är nu bara varför jag upplevt det jag gjort och om det finns en förklaring 
bakom dessa fenomen? Det ska diskuteras här nedan.  
I början av projektperioden beskrivs att en frustration finns över att övningspassen inte går som 
jag vill samt att ett missnöje råder över hur rösten känns och låter. Längre fram i projektperioden 
beskrivs däremot att jag istället upplever mig ha kontroll över både kropp och röst, vilket 
förklaras medföra att jag får en annan makt över övningspassens utfall. Men varför upplevde 
jag inte det i början av projektperioden? Merleau-Ponty (1997) understryker som bekant att ’vi 
är vår kropp’ och menar att det är genom kroppen vi får tillgång till världen, men om vi är vår 
kropp borde förutsättningarna alltid vara de samma eftersom vi alltid är samma kropp? Olsson 
(2012) redogör emellertid för att fenomenet stress är något som påverkar både kropp och 
andning, vilket beskrivs ha att göra med att den sympatiska delen av nervsystemet aktiveras då 
stress upplevs. När denna del av nervsystemet stimuleras handlar vi enligt Olsson mer 
automatiskt och instinktivt, vilket går att koppla till beskrivningar i föreliggande studie där det 
bland annat framgått att jag under en stressad dag upplevde mig ha tunnelseende. Vid stress kan 
alltså tänkas att Merleau-Pontys (1997) så kallade ’subjektifierade kropp’ påverkas och 
förändras genom att kroppen i någon mening distanseras från subjektet. Genom detta 
resonemang finns alltså en möjlig förklaring till varför jag i början av projektperioden inte 
upplevde mig ha samma kropps- och röstkontroll som i slutet av den. 
I resultatkapitlet framgår vidare att ett återkommande mantra inom yogan varit att 
medvetandegöra alla rörelser samt att användandet av detta verktyg resulterat i en reducerad 
stressnivå. Och även här skulle kopplingar till det autonoma nervsystemet kunna frambringa 
intressanta förklaringar. Eftersom den sympatiska delen av nervsystemet är aktiv vid stress och 
eftersom stressnivån minskar när jag medvetandegör mina rörelser torde nämligen 
medvetandegörandet av rörelserna stimulera den parasympatiska delen av nervsystemet, vilken 
enligt Olsson (2012) är aktiv vid återhämtning och vila. Olsson menar emellertid att det är när 
den parasympatiska delen av nervsystemet är aktiv som förmågan att handla medvetet ökar och 
inte tvärtom. Samtidigt anför han också att vi själva kan stimulera den parasympatiska delen av 
nervsystemet genom rätt andningsteknik, men om rätt andningsteknik kan leda till en ökad 



23 
 

förmåga att handla medvetet, kanske ett medvetet handlande också kan leda till en förbättrad 
och mindre stressad andning? I så fall kanske det förlopp Olsson beskriver faktiskt också 
fungerar åt det omvända hållet, vilket i så fall skulle ge svar på varför jag blir mindre stressad 
när jag medvetandegör mina rörelser. Att vi genom rätt andningsteknik kan stimulera den 
parasympatiska delen av nervsystemet kan också tänkas vara svaret på varför 
andningsövningarna (pranayama) utgör en så central och viktig komponent i yogautövandet.  
Att utöva yoga innebär också att träna fysiskt och Arder (2007) menar att fysisk aktivitet är ett 
viktigt element i en sångares musikutövande. Då åsyftas emellertid inte all typ av fysisk träning, 
vilket förtydligas då Arder förklarar skillnaden mellan de inre och de yttre muskelgruppernas 
huvudsakliga uppgifter. Vad som då beskrivs är att de inre musklerna är knutna till vårt 
känsloliv och att de blir svagare vid större påkänningar samt att de yttre musklerna då spänns 
för att kompensera för de försvagade inre musklerna. Viktigast beskrivs därmed vara att träna 
de inre muskelgrupperna, då en förstärkning av dessa motverkar att oönskade spänningar 
uppstår i de yttre. Denna information blir följaktligen intressant när den sätts i relation till några 
upplevelser som synliggjorts i föreliggande studies resultatkapitel, eftersom yogan här 
beskrivits lösa upp spänningar i magen. Med anledning av nyss anförd information kan alltså 
tänkas att den stress jag upplevt har påverkat känslolivet och därmed försvagat den inre 
stabiliserande muskulaturen, vilket gjort att det yttre musklerna spänts. Arder anför vidare att 
en avspänd magmuskelatur är en förutsättning för en god andning, vilket kan tänkas förklara 
varför jag, när jag varit stressad, haft svårt att djupandas. Vidare förklarar Olsson (2012) att 
kroppen vid stress frisätter adrenalin, vilket för med sig att andningsfrekvensen ökar. Då den 
stress jag upplever ofta är av mental eller känslomässig karaktär, innebär det dock att 
adrenalinpåslaget sällan får utlopp i någon fysisk aktivitet, vilket för med sig att andningen inte 
längre står i relation till kroppens behov. Att jag när jag känt mig stressad börjat utöva yoga kan 
alltså tänkas betyda att kroppens behov då tillgodosetts eftersom adrenalinet och den förändrade 
andningen då fått utlopp i den fysiska aktiviteten.  
I samband med att yoga utövats dagligen beskrivs i slutet av projektperioden att jag känt mig 
piggare än på länge och att jag fått energi över till att bland annat promenera och umgås med 
vänner. Och det faktum att min livsvärld modifierats i denna riktning kan också ses som ett 
resultat av en förbättrad andning. Enligt Olsson (2012) medför nämligen en ytlig bröstandning 
att mindre syre når fram till alveolerna, vilket innebär att gasutbytet blir minimalt. Följden av 
detta beskrivs vidare vara att mindre energi produceras, vilket med andra ord kan förklara varför 
jag i början av projektperioden ofta var trött och varför jag i slutet av projektperioden, när 
andningen förbättrades, kände mig piggare.  
 
Angående sångupplevelsen redovisas i Anderssons (2016) studie att körsångarna upplevde det 
lättare att sjunga när yoga utövats, vilket också redogjorts för i föreliggande studie. Att detta 
varit fallet verkar utifrån vad som ovan diskuterats ha att göra med flera samverkande faktorer 
och fenomen, vilka sammanfattningsvis verkar handla om; ökad energiproduktion som ett 
resultat av en förbättrad andning, ökad kropps- och röstkontroll som ett resultat av ett medvetet 
handlande, ökad aktivitet i den parasympatiska delen av nervsystemet samt ökad avslappning 
och avspänning i muskler och sinne. 
 

5.2 Arbetets betydelse  
Som framgått i studiens inledning har jag under många år lidit av svårigheter relaterade till 
stress. På något sätt har jag dock tänkt att de känslor jag upplevt varit så kopplade till den person 
jag är att jag inte brytt mig om att göra något åt dem. Tack vare denna studie har jag emellertid 
lärt mig mycket om vad stress kan göra med kroppen och har på så sätt förstått att jag inte är 
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konstig, utan högst normal som reagerat som jag gjort. I och med denna nya kunskap och genom 
den yoga jag utövat har jag följaktligen lärt mig hur jag kan hantera stress och jag mår idag 
mycket bättre än vad jag gjorde innan genomförandet av föreliggande projekt. Av denna 
anledning har studien haft stor betydelse för mig, och förhoppningen är att den också kan ha 
det för andra som eventuellt kan känna igen sig i de upplevelser jag erfarit och beskrivit.  
Utöver att jag mår bättre upplever jag också sjungandet som roligare och lättare, vilket jag anser 
vara av stor vikt för mig som blivande sångpedagog. Mina upplevelser kring sjungandet tror 
jag nämligen kan avspeglas i min undervisning, och om jag känner en lustfylldhet och 
motivation kring att sjunga och fortsätta utvecklas, kan eleverna förhoppningsvis uppfatta 
denna och därigenom inspireras och motiveras själva. Yogaövningarna har även bidragit till att 
jag kunnat jobba bättre med olika teknikövningar, vilket också är av stor betydelse för mig som 
blivande sångpedagog. I och med att jag utvecklats tekniskt finns nu bättre möjligheter för mig 
att kunna förevisa på ett föredömligt sätt och jag kommer samtidigt att känna mig tryggare i 
min roll som lärare i och med att jag litar mer på min egen förmåga. Om jag själv har tillit till 
det jag lär ut tror jag också att eleverna kan känna större tillit till mig som lärare. En erfarenhet 
som jag också ser som en tillgång i min framtida lärarroll är att använda yoga som 
stressreducerande verktyg. Om jag stöter på en elev med liknande problem som de jag erfarit 
kan jag förhoppningsvis känna igen dessa och bidra med kunskap och praktiska verktyg, vilka 
kan bidra till ett mer gynnsamt sångutövande för eleven.  
Förhoppningsvis kan även andra, både verksamma och blivande lärare hämta inspiration i 
föreliggande studie. Vad som undersökts i denna studie behöver i grund och botten inte vara 
instrumentspecifikt utan kan likväl kopplas till andra ämnen eller instrumentgrupper. Som 
blåsinstrumentalist till exempel är andningsapparaten minst lika central som hos en sångare, 
vilket betyder att lärare inom denna instrumentgrupp också kan finna studien relevant. Då yoga 
även kan leda till ökad koncentration och minskade muskelspänningar kan studien eventuellt 
också ha ett ännu vidare användningsområde där lärare inom flera olika ämnen och områden 
kan finna studien betydelsefull. Som redogjorts för är mental och känslomässig stress också 
idag vanligt förekommande och studien kan ur den aspekten vara intressant i många olika 
sammanhang där stress blivit ett problem. 

 

5.3 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten  
I föreliggande studie baseras resultatet endast på mina egna upplevelser och erfarenheter, vilket 
väckt frågor hos mig kring hur ett resultat hade sett ut om fler personer deltagit i studien. I ett 
fortsatt forskningsarbete hade det sålunda varit intressant att utgå från ett bredare perspektiv 
där forskningsobjektet inte endast utgörs av mig och mina erfarenheter utan där fler personers 
upplevelser analyseras. Ett större deltagarantal skulle också möjliggöra att belysa yogans effekt 
utifrån olika förutsättningar och variationer eftersom ingen individ är en annan lik. En 
ytterligare tanke är att låta två jämförelsegrupper dokumentera sina upplevelser kring 
sjungandet där endast en av grupperna utövar yoga parallellt med sjungandet medan den andra 
”endast” sjunger. På så sätt hade det i analysprocessen kunnat vara intressant att titta efter 
eventuella skillnader mellan gruppernas beskrivningar samt om det funnits återkommande 
mönster inom grupperna. För att erhålla en så generell och representativ bild som möjligt tänker 
jag då att det redan i uppdelningsprocessen är viktigt att det finns ett medvetet förhållningssätt 
kring ålder, kön och tidigare erfarenhet så att grupperna på pappret blir så lika som möjligt. 
Eventuellt skulle också genre kunna utgöra en sådan faktor, vilket innebär att en jämförelse då 
skulle kunna göras mellan exempelvis klassiska sångare eller mellan sångare inom 
folkmusikgenren. Vidare skulle en intressant utgångspunkt vara att bjuda in fler 
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instrumentgrupper, vilket skulle möjliggöra en jämförelse mellan exempelvis sångare och 
flöjtister.   
 
För att samla in data skulle en enkät kunna delas ut till deltagarna där de regelbundet under 
forskningsperioden ombeds svara på frågor kopplade till deras sång- eller spelupplevelser. Som 
komplement skulle också några intervjuer kunna genomföras, vilka skulle kunna bidra med 
djupare och mer kvalitativa data.  
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