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Sammanfattning  
Syftet med denna studie är att undersöka om en medveten sångandning kan eliminera mina 
röstspänningar. Syftet bärs upp av följande forskningsfråga: Kan fokusering på andning eli-
minera röstspänningar? Studien utgår från ett fenomenologiskt livsvärldsperspektiv där video-
loggbok används som dokumentationsmetod. Resultatet presenteras med utgångspunkt i tre 
teman: spänningar, verktyg och andning under sång. Slutligen förs en diskussion i förhållande 
till den tidigare forskning och övrig litteratur som presenterats i bakgrundskapitlet. Diskussio-
nen leder bland annat fram till slutsatsen om hur andning kan ses som ett verktyg för att skapa 
den medvetenhet som krävs för att eliminera röstspänningar. Avslutningsvis redogörs för arbe-
tets betydelse och vidare forskningsmöjligheter. 

Nyckelord: andning, stöd, röstspänningar, sång, sångteknik, fenomenologi, videologgbok 

Abstract  
The purpose of this study is to investigate whether or not being conscious of your breath 
while singing could eliminate my voice tension. The purpose is supported by the following 
research question: Can focusing on the breath eliminate voice tension? The study is based on 
a phenomenological life-world perspective where video logbook is used as a documentation 
method. The result is presented on the basis of three themes: tensions, tools and breathing 
during singing. Finally, a discussion is conducted in relation to the previous research and oth-
er literature presented in the background chapter. Among other things, the discussion leads to 
the conclusion about how breathing can be seen as a tool for creating the awareness that is 
needed to eliminate voice tension. Finally, the significance of the work and further research 
opportunities is explained. 

Keywords: breathing, support, voice tension, song, vocal technique, phenomenology, video 
logbook 

!  2



!  3



Innehållsförteckning  

  

FÖRORD  5 ................................................................................................................................................
1 INLEDNING  6 .......................................................................................................................................

1.1 INLEDANDE TEXT  6 ...........................................................................................................................
1.2 PROBLEMFORMULERING, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  6 ...........................................................

2 BAKGRUND  7 .......................................................................................................................................
2.1 OMRÅDESORIENTERING  7 .................................................................................................................

2.1.1 Andning 7 ...................................................................................................................................
2.1.2 Hur vi andas spelar roll 7 ..........................................................................................................
2.1.3 Stöd 9 .........................................................................................................................................
2.1.4 Stödets fallgropar 9 ...................................................................................................................

2.2 TIDIGARE FORSKNING INOM OMRÅDET 10 ........................................................................................
2.2.1 andning, röstspänningar och stress 10 ......................................................................................

2.3 TEORETISKT PERSPEKTIV 11 ..............................................................................................................
2.3.1 Fenomenologi 11 .......................................................................................................................
2.3.2 Livsvärlden 12 ...........................................................................................................................

3 METODKAPITEL  13 ...........................................................................................................................
3.1 BESKRIVNING OCH MOTIVERING AV METOD 13 .................................................................................

3.1.1 Loggbok 13 ................................................................................................................................
3.1.2 Videofilmning 13 ........................................................................................................................
3.1.2 Ostrukturerad videologgbok som metod 14 ...............................................................................

3.2 DESIGN AV STUDIEN 14 .....................................................................................................................
3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt 14 ..................................................................................
3.2.2 Val av dokumenterade situationer 14 ........................................................................................
3.2.3 Genomförande av dokumentationen  15 ....................................................................................
3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen 15 .......................................................................
3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och tillförlitlighet 15 ..........................................

4 RESULTAT  17 .......................................................................................................................................
4.1 SPÄNNINGAR 17 .................................................................................................................................

4.1.1 Spänningsområden 17 ...............................................................................................................
4.1.2 Prestationshjulet 17 ...................................................................................................................

4.2 VERKTYG 18 ......................................................................................................................................
4.2.1 Ligga versus stå 18 ....................................................................................................................
4.2.2 Händerna 19 ..............................................................................................................................
4.2.3 Gäspa 19 ....................................................................................................................................
4.2.4 En ny medvetenhet 20 ................................................................................................................

4.3 ANDNING UNDER SÅNG 20 .................................................................................................................
4.4 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 20 ...........................................................................................

5 DISKUSSION  22 ...................................................................................................................................
5.1 RESULTATDISKUSSION  22 ..................................................................................................................
5.2 ARBETETS BETYDELSE  23 .................................................................................................................
5.3 FORTSATTA FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSARBETEN 24 ...............................................................

6 REFERENSER  25.................................................................................................................................

!  4



Förord  
Tack Johannes Hatfield, Solveig Bomer-Schulte, Christoffer Gustafsson, Oskar Östlund, 
Emanuel Blom, Sofia Tåhlin, Emma Vallin, Nina Granat, Sandra Cardinal Dal, Elin Zampieri, 
Marìa Mahindo, Ríona Ní Chonbhí, Femke Donkoh, Maja Andersson, Carina Eklöf och 
Kristian Wolski för att ni har stötta och hjälpt mig under studiens gång. Tack till mig själv för 
all disciplin och självinsikt. 

!  5



1 Inledning  
I detta kapitel beskrivs och presenteras mitt intresse för det valda ämnet samt studiens pro-
blemformulering, syfte och frågeställningar. 

1.1 Inledande text  
Musiken har alltid funnits inom och runt omkring mig som en vän, en styrka, en tröst, ett ut-
lopp och den har gett mig kraft och många möten. Sången bär mig genom olika känslor och 
händelser i livet och hjälper mig att sätta ord på det jag vill berätta. Musiken är mitt liv och 
min terapi men på senaste tiden har jag fastnat i det jag kallar för prestationshjulet, vilket jag 
förstått att många gör under högre studier inom musik. Kärleken och glädjen till musiken 
hamnar i skymundan för prestation och känslan av att behöva bevisa att man är bra nog på sitt 
instrument. Det tog mig lång tid att få insikt i det här och nu när jag har den är jag högst villig 
att förändra och hitta tillbaka. Det var min röst som fick mig att stanna upp och reflektera då 
jag under de senaste två åren kämpat mer och mer med röstspänningar och rösttrötthet. 

Sång är komplext då det inte går att se sitt instrument under utövandet. Det är därför viktigt 
att sånglärare är noga med vilken slags kritik de kommer med då alla skapar sin egen indivi-
duella bild av instrumentet. Under flera år och av olika sånglärare har jag stött på samma kri-
tik; jag har en luftig stämma som behöver tätas och bli ljud starkare. Inuti mig har detta över-
satts till att jag verkar sakna något de flesta andra har och att jag inte kan eftersom jag får 
samma kritik om och om igen. Med åren har jag fått en tätare klang och kan sjunga starkare 
men jag har utvecklats utan förståelse för de sångtekniska verktygen. Min lösning har varit att 
spänna och pressa min röst så att den låter någorlunda ”rätt” men i längden har det gjort den 
klämd, sliten och trött. Lärare har introducerat mig för metaforer efter metaforer och olika öv-
ningar men ingenting har hjälpt mig att knäcka nöten. Det jag förstått är att det verkar handlar 
om luftkontroll och att jag behöver mer konkreta fakta för att förstå mer och kunna behärska 
verktygen. För att bryta mina ohälsosamma röstliga mönster har jag bestämt mig för att börja 
om från början och lära mig mer om en av sångens grundpelare; andning. Detta ser jag som 
ytterst relevant inför mitt kommande yrke som musiklärare då det kommer hjälpa mig att för-
stå en nybörjare och att jag har mer kunskap om hur en frisk röst formas. 

Att få tillbaka min röst, så som jag vill ha den, är också en personlig resa då sången är en del 
av min självbild och hur jag identifierar mig själv. Jag vill känna att min röst bär, att jag styr 
och att jag kan. Genom att hitta tillbaka till ett skonsamt sätt att sjunga tror jag att glädjen 
kommer att komma tillbaka. 

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka om ett fokuserande på andningen kan eliminera mina röst-
spänningar. Syftet bärs upp av följande forskningsfråga: 

Kan fokusering på andning eliminera röstspänningar? 
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2 Bakgrund  
I det här kapitlet presenteras litteratur och forskning som på olika plan är relevant för studien. 
I slutet presenteras även det valda perspektivets, vilket är fenomenologi. 

2.1 Områdesorientering  
I detta avsnitt presenteras andningens anatomi, dess fallgropar och vad som definierar det som 
kallas för stöd 

2.1.1 Andning 
Enligt Zangger Borch (2008) kan andningen delas in i två delar; inaktiv andning och aktiv 
andning. Den inaktiva andningen är den som håller oss vid liv medan den aktiva andningen är 
den som används vid sång. Den aktiva andningen kan enkelt beskrivas som kort inandning 
och lång utandning. Sadolin (2006) gör samma indelning men kallar det för omedveten re-
spektive medveten andning. Vidare menar Sadolin att du som sångare bör vara medveten om 
hur andningsprocessen går till eftersom du i sången strävar efter att förlänga processen. 

I sin redogörelse för andningens anatomi fokuserar Sadolin (2006) mycket på mellangär-
desmuskulaturen; diafragman. Detta för att lungorna fäster i diafragman och således följer 
diafragmans rörelsemönster. Diafragmans form kan liknas vid en fallskärm som fäster på 
framsidan vid bröstbenet, på sidorna i nedersta revbenen och baktill längre ner på ländryggens 
ryggkotor. Eftersom de nedersta revbenen framtill består av brosk är de flexibla, detta medför 
att diafragman främst kan vidgas framtill eftersom det är där det finns plats. Då diafragman är 
en muskel kan den aktiveras och som regel blir en aktiv muskel kortare. Det är således denna 
aktivitet vi sångare strävar efter att styra. 

Sadolin (2006) förklarar diafragmans rörelsemönster genom att beskriva det första andetaget 
en människa tar. När ett ofött barn ligger i magen behöver det inte andas då mammans and-
ning syresätter både hennes eget och barnets blod. Barnets diafragma är då avspänd och ligger 
uppe i brösthålan, fallskärmen är utfälld. När barnet sedan föds och tar sitt första andetag sker 
det genom att diafragman aktiveras och på så vis sänks och blir plattare, då uppstår ett under-
tryck i lungorna och luften åker in. När luften strömmar in sker det genom munnen eller näsan 
för att sedan färdas ner genom struphuvudet, förbi stämbanden, ner genom luftstrupen och ut i 
det som kallas för bronkerna, vilka förgrenar sig och gör det möjligt för syret att ta sig ända ut 
i lungvävnaderna. 

Zangger Borch (2008) menar att andningen är sångarens viktigaste styrmedel och att en god 
andningsstrategi skapar förutsättningar för ett optimalt luftflöde och lufttryck till struphuvu-
dets muskler. Han liknar en sångares andning vid bilens bränsle och förespråkar hur andning-
en bidrar till en bra röstkondition. Vidare anser Peckham (2000) att kunskap kring andningens 
anatomi kan bidra till att en sångare bemästrar en optimal andning och på så vis frigör rösten. 
Därför är det av stor relevans att jag i genomförandet av studien samlar på mig mer kunskap 
så att jag förstår andningens påverkan på sången. 

2.1.2 Hur vi andas spelar roll 
Enligt Zangger Borch (2008) påverkar inandningen förutsättningarna för utandningen, därför 
är det av stor vikt att planera den aktiva inandningen. Ett vanligt misstag som många sångare 
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gör är att de håller andan mellan fraserna för att sedan snabbt dra in luft precis innan nästa 
sånginsats. Detta innebär att luften som andas in är torr och kall, vilket torkar ut slemhinnan i 
stämbanden. En annan nackdel med att hålla andan mellan fraserna är att det kan bidra till 
spänningar i stämbanden eftersom de konstant är stängda. Det optimala, menar Zangger 
Borch, är att planera inandningen så att luften hinner värmas upp och stämbanden får slappna 
av. Detta görs genom att föra isär stämbanden så mycket som möjligt, vilket kan åstadkom-
mas genom att söka samma känsla som vid en gäspning. 

Peckham (2000) menar att en god hållning är första steget för en optimal andning då det ger 
goda förutsättningar för att undvika spänningar. Om kroppen inte är med och stödjer andning-
en kan det leda till röstspänningar. Följaktningsvis spelar det även stor roll hur vi andas. 
Sadolin (2006) beskriver tre olika typer av inandning; när den översta delen av bröstet hävs, 
när magen utvidgas, utvidgning omkring diafragman.Vid inandning aktiveras diafragman som 
drar sig nedåt och i sin tur trycker ner inälvorna, vilket resulterar i att magen rör sig lite utåt. 
Denna rörelse får många sångare att tro att de andas med magen. En del tar fasta på denna rö-
relse, vilket innebär att magen utvidgas mycket medan bröstet och nedre delen av revbenen 
förblir i stort sett stilla. Att överdriva inandningen åt det här hållet resulterar inte i en effekti-
vare andning eftersom det skapar ett kraftigt, energikrävande tryck mot inälvorna. Att hålla 
fast diafragman på det sättet leder dessutom ofta till röstspänningar. Om det istället är motsatt 
och en sångare spänner sig mycket kring magområdet är risken att det inte finns plats för dia-
fragman att utvidga sig nedåt, men luften behöver ta vägen någonstans och istället häver sig 
den översta delen av bröstet. Vid inandning där den översta delen av bröstet hävs innebär det 
att det endast är den översta delen av lungorna som fylls med luft. De små revbenen uppe vid 
lungspetsarna är inte särskilt rörliga och kan därför inte frigöra utrymme så att mer luft kan få 
plats. Den här typen av inandning kan kännas klämd och ansträngande, vilket kan leda till 
spänningar i halsområdet. Ytterligare en faktor som kan leda till att bröstet hävs under inand-
ning är mängden luft som lungorna fylls med. Om sångaren andas in för mycket luft krävs det 
till slut mer plats vilket resulterar i att övre delen av bröstkorgen hävs. Om luften inte släpps 
ut igen blir det också ansträngande eftersom diafragman ständigt trycks nedåt. När kroppen 
sparar på för mycket gammal luft så ökar trycket, vilket kan det leda till spänningar i svalget. 
Även Peckham (2000) förklarar hur sångaren inte ska andas in för mycket luft då det leder till 
spänningar redan innan första tonen har sjungits. Hon förespråkar istället att inandningen bör 
ske så att området kring midjan vidgas och att sångaren bör se upp med att inte lyfta axlarna 
då det kan skapa spänningar. 

Sadolin (2006) menar att vi främst ska använda oss av den inandningen som gör att området 
runt diafragman utvidgas eftersom det känns mest naturligt för de allra flesta. Vid den typen 
av inandning aktiveras diafragman så att nedre delen av revbenen utvidgas. Då syns det att det 
buktar ut vid solarplexus och även lite vid naveln. Den övre delen av bröstet hävs inte och det 
blir heller ingen överdriven utvidgning av magen. Enligt Sadolin är det här behagligare, vilket 
gör det mer lättarbetat att hålla tillbaka luften under utandning. Varje sångares upplevelse av 
andning är individuell och det finns inget facit för hur en optimal inandning ska kännas. I den 
här studien strävar jag efter att utöka min medvetenhet kring min individuella andning. För att 
veta vad jag ska leta efter och vara uppmärksam på är det viktigt att jag har kännedom om de 
vanligaste missuppfattningarna kring andning och vad som kännetecknar en optimal andning. 
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2.1.3 Stöd 
Min upplevelse är att begreppet stöd förvirrar många sångare, däribland mig själv. Under våra 
olika musikaliska resor har vi fått höra olika förklaringar men om någon frågar oss vad stödet 
är så har vi svårt att svara. För att genomföra den här studien krävs det att jag går tillbaka till 
grunden vad gäller andning och reder ut vad begreppet stöd innebär för mig. 

Sadolin (2006) förklarar hur ”stöd är att hålla tillbaka luften” (s.28) och hur det som sångare 
är viktigt att ha vetskap om begreppet då det är ett av sångens grundelement. Zangger Borch 
(2008) menar att uttrycket stöd är ett samlingsbegrepp för ”den muskelaktivitet som sångare 
utövar i syfte med att kontrollera lungtrycket” (s.34). Han menar att stöd skulle kunna definie-
ras som kontrollerad andning. Vidare beskriver Sadolin (2006) att det vi kan styra är diafrag-
mans process från aktiv till inaktiv. När diafragman har aktiverats och luften har fyllt lungor-
na vill den återgå till sitt inaktiva läge genom att åka upp i brösthålan och snabbt släppa ut 
luften igen. Varje sångare behöver lära sig att förlänga utandningen för att kunna förlänga 
sången. För att utandningen ska bli längre behöver diafragman stanna kvar nere i det aktiva 
läget och för det krävs utrymme. Detta utrymme skapas när de nedre revbenen utvidgas ge-
nom att mag-, rygg- och ländryggsmusklerna samspelar. Sadolin menar att sångaren kan 
åstadkomma det samspelet genom tre steg: 1. Dra in magen vid naveln, 2. Spänn ryggmusk-
lerna, 3. Räta ut svanken (s.28). Detta samspel ger således diafragman det utrymme den behö-
ver för att utandningen ska kunna förlängas och skapa det motstånd som krävs för att luften 
ska kunna hållas tillbaka. Hur mycket en sångare kan hålla diafragman sänkt och på så vis 
förlänga utandningen beror på sångarens teknik, fysiska styrka och kondition. 

2.1.4 Stödets fallgropar 
Sadolin (2006) menar att stödet kan delas in i två kategorier; naturligt stöd och aktivt stöd. 
Stödet är något naturligt som alla människor har och kan och som vi enkelt hittar till exempel 
när vi hostar. När vi andas in och diafragman aktiveras så förblir den sänkt en liten stund me-
dan den första luften används. Det är den stunden som kallas för naturligt stöd. Om vi önskar 
att förlänga den stunden krävs det som kallas för aktivt stöd. Efter en optimal inandning sker 
alltså början av utandningen med naturligt stöd för att sedan kräva en viss mängd aktivt stöd 
beroende på den sånginsats som ska utföras. Sadolin menar att det därför är viktigt att lita på 
kroppen och inte jobba mer än nödvändigt.  

Om det aktiva stödet inte fungerar optimalt menar Peckham (2000) att det kan leda till en luf-
tig ton samt att sångaren spänner nacke- och halsområdet,vilket bidrar till att rösten känns 
låst. Vidare redogör Sadolin (2006) för två vanliga felaktiga uppfattningar av aktivt stöd; 
falsktstöd och gömt falskt stöd. När det aktiva stödet används är nedre delen av revbenen ut-
vidgade för att ge plats åt diafragman, vilket kan förnimmas vid solarplexus. En vanlig miss-
uppfattning är att magen också ska utvidgas men detta leder till spänningar då svalget drar 
ihop sig. Det kallar Sadolin för falskt stöd. Om det istället överdrivs åt andra hållet så att ma-
gen åker inåt men fastnar där så kallar Sadolin det för gömt falskt stöd. Det vill säga att det 
ser rätt ut men magen är spänd och rösten blir klämd. Zangger Borch (2008) menar att det 
vanligaste misstaget sångare gör när det kommer till andning och stöd är att de pressar och tar 
i för mycket, vilket ofta resulterar i rösttrötthet. Sadolin (2006) förklarar att detta kallas för 
forcering och kännetecknas som kraftiga toner med luft i stämman. 

!  9



Zangger Borch (2008) trycker på att ordet stöd är synonymt med hjälp. Andningen ska således 
vara en hjälp för sången men det fungerar endast om lungtrycket är balanserat i förhållande 
till den ton du sjunger. Detta kan tolkas som att andningen kan påverka sången både positivt 
och negativt. Sadolin (2006) poängterar att det är viktigt att se till att andningsprocessen för-
blir avspänd och att inte fastna kring arbetet av att hålla tillbaka luften. Ett effektivt stöd bi-
drar bland annat till större ljudstyrka, ett jämnare luftflöde och att rösttrötthet samt slitage 
undviks. Det allra viktigaste att komma ihåg, menar Sadolin, är att stödet ständigt ska vara i 
rörelse. Om stödet låses fast aktiveras konstriktormusklerna och svalget drar ihop sig, vilket 
skapar spänningar. 

2.2 Tidigare forskning inom området 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom andning och dess påverkan på rösten. Ne-
dan redogörs kortfattat för de olika studiernas resultat och hur dessa kan komma att bli rele-
vanta för föreliggande studie. 

2.2.1 andning, röstspänningar och stress 
I Mason och Tunhavs studie Så uppfattar sångpedagoger det sångtekniska begreppet stöd 
(2010) intervjuas sex sångpedagoger i syfte att komma fram till vad de definierar som stöd 
och om denna uppfattning kan komma att skilja sig beroende på individ, genre samt verksam-
het. Lärarna som intervjuades hade arbetat som sångpedagoger i minst 8 år när studien utför-
des och undervisade på olika stadier i genrerna klassiskt och afro. Studien visar att de flesta 
av sångpedagogerna uppfattade att begreppet stöd handlar, i någon mening, om att kontrollera 
andningen. Alla var överens om att stödet är viktigt då det utgör grunden för rösten och är till 
för att bära sången. En av lärarna uttryckte att stödet är avgörande om du vill verka som pro-
fessionell sångare då en sådan påfrestning på rösten kräver ett välfungerande stöd för att rös-
ten ska orka. 

Enligt Mason och Tunhav (2010) framgår det även att de intervjuade lärarna är av olika åsik-
ter om hur och var i kroppen som stödet känns, vilken andning som används samt vilka musk-
ler som samspelar vid aktivt stöd. Några av lärarna förespråkade till exempel att stödet flyttar 
sig beroende på tonhöjd. De hade därför olika tillvägagångssätt när de undervisade om stödet. 
En av lärarna poängterade att det finns en nackdel med att blanda in fysisk kontakt mellan lä-
rare och elev i undervisningen. Om en elev till exempel får känna på lärarens mage hur stödet 
”ska” kännas eller, tvärtom, om läraren kontrollera så att eleven gör ”rätt” genom att lägga en 
hand på dess mage kan det vara mycket känsligt och snarare stjälpa än hjälpa. Vidare synlig-
gör Mason och Tunhav hur fem av de intervjuade lärarna till en början haft svårt att förstå be-
greppet stöd. För två av lärarna upplevde de att stödet fungerade bra tills de började ta sång-
lektioner. Allt fokus på stödet gjorde att de tänkte och kände efter alldeles för mycket, vilket 
ledde till spänningar. Vidare beskrivs hur en av lärarna menade att stöd utgörs av en balans 
mellan kropp och tanke, vilket kan komma att vara en intressant aspekt för föreliggande stu-
die. 

Cardinal Dal (2018) undersöker i sin studie Må bättre - sjung bättre! om regelbundet utövan-
de av träningsformen yoga kan bidra till en bättre andningsteknik och därigenom en förbättrad 
sångteknik. I resultatet synliggörs hur stress kan ha en negativ inverkan på andning, vilket i 
sin tur påverkar rösten. Cardinal Dal belyser hur självaste övningsmomentet kan utlösa stress, 
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vilket för hennes del lett till att rösten blockerats och det i sin tur gav en sämre självkänsla 
kring sångutövande samt att motivationen försvann. Vid stress upplevde hon att magen låste 
sig, vilket hade en negativ inverkan på andningen och gjorde det svårare att hitta ett optimalt 
aktivt stöd.  

Enligt Cardinal Dal blev yogan ett verktyg för att komma i balans mellan tanke och kropp. 
Vidare beskriver hon hur yogan skapar ett lugn som gör att hon lättare hittar ett optimalt aktivt 
stöd och på så vis minskar spänningarna i rösten. Under studiens gång går hon från att ha känt 
sig omotiverad på grund av rösttrötthet och spänningar till att känna sig motiverad med en 
hals som känns len och en röst som bär. Cardinal Dal förespråkar även att den mentala inställ-
ningen har stor inverkan på rösten och att ett litande på sin egen förmåga är av stor vikt för att 
minska oönskade spänningar. Trots att utförandet av denna studie skiljer sig från föreliggande 
så är den ändå relevant då de röstproblem som tas upp kan liknas vid de jag upplever och att 
tillvägagångssättet också utgår ifrån andningsapparaten. Det är därför möjligt att föreliggande 
studie kan komma att få ett liknande resultat. 

I Krons (2011) studie Kan sång motverka stress? intervjuas tre skolade sångerskor om vilken 
inverkan de tror att sång kan ha på stress. Den första intervjupersonen upplevde sina övnings-
pass som nedstressande då den andning som används vid sång verkar lugnande och frigöran-
de. Vidare menade personen att uppvärmningen var av stor betydelse för att hitta en optimal 
andning då andningen är avgörande för att åstadkomma den befriande känslan som sången 
gav henne. De intervjuade sångarna var eniga om att uppsjungningen till största del handlar 
om att hitta till den andning som krävs för att sjunga. Den andra intervjupersonen la stor 
tyngd vid det faktum att sången är en stor del av sångarens identitet vilket bidrar till att sjung-
andet är ett sätt att få uttrycka sitt innersta. 

Jiang (2018) skriver i sin artikel Discussion on the correct Method of using breath in singing 
hur andning är grundpelaren och källan till all sång. Varje sångare bör öva upp att andas på ett 
optimalt sätt då det är den viktigaste och nödvändigaste förutsättningen vad gäller sång. Jiang 
menar att bemästrandet av andningen är nyckeln för att hitta sambandet mellan kropp och 
tanke. Genom andningen kan sångaren hitta sin individuella röst. 

2.3 Teoretiskt perspektiv 
Det teoretiska perspektivet som ligger till grund för den här studien är fenomenologi. Då jag 
genom studien vill flytta fokus inåt och synliggöra de egna erfarenheterna samt orsakerna 
kring mina röstspänningar ger det mening att genomföra studien utifrån ett fenomenologiskt 
perspektiv. Nedan presenteras perspektivets bakgrund, grunder och några begrepp som är re-
levanta i förhållande till studien. 

2.3.1 Fenomenologi 
Nationalencyklopedin (NE, 2019) beskriver fenomenologi som ”läran om det som visar sig 
för medvetandet”. Vidare beskriver Bengtsson (2005) att själva ordet fenomen härstammar 
från grekiskan och betyder ”det som visar sig”. Enligt Nationalencyklopedin (2019) inleddes 
den moderna fenomenologin med Edmund Husserls tankar på 1900-talet. Innan hade det mest 
handlat om att försöka kartlägga det som sker inom oss istället för att, som Husserl föresprå-
kade, ”se till sakerna själva”. Det gjordes skillnad på det subjektiva och det objektiva, vilket 
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kan ses som den inre och den yttre världen. Husserl däremot ville gå tillbaka till sakerna i sig, 
vilket kan ha varit för att visa på att den inre och den yttre världen samspelar och påverkar 
varandra. Vidare summerar Nationalencyklopedin (2019) hur det inom den moderna fenome-
nologin betyder att det som studeras är fenomen, vilket gör subjekt och objekt beroende av 
varandra. Bengtsson (2001) menar att det som är utmärkande för fenomenologin är att inga 
teorier, åsikter eller begrepp tas för givet. Detta, menar Bengtsson (2005), är för att undvika 
fallgropar såsom förutfattade meningar, vilket kan komma att påverka hur mycket/vad vi ser 
av det som visar sig. 

Vad är det då som kan visa sig? Bengtsson (2001) menar att det som visar sig till exempel 
skulle kunna vara fysiska objekt, känslor, sociala institutioner eller kulturobjekt. Vidare be-
skriver Bengtsson hur perspektivet kan ses som en erfarenhetsfilosofi då vi får tillgång till de 
olika sakerna genom olika erfarenheter i livet. Målet med att undersöka vad som visar sig är 
således att göra det vi erfar rättvisa. Enligt Bengtsson har allt vi erfar en mening och alla erfa-
renheter upplevs därför som något. För att koppla detta till föreliggande studie så kan det tol-
kas som att olika saker får en särskild mening utifrån de erfarenheter vi bär på. Således kan en 
sak förändras när vi får nya erfarenheter och jag kan därför förvänta mig att jag kommer se 
annorlunda på min röst efter studiens gång. 

2.3.2 Livsvärlden 
Enligt Bengtsson (2005) har livsvärldsperspektivet vuxit fram ur fenomenologin. Återigen var 
det Husserl som banade väg och utvecklade livsvärldsbegreppet då han ansåg att objektifie-
ringen av vetenskapen skapade en klyfta mellan fakta och det levda livet, vilket i sin tur gjor-
de att vetenskapen fick en betydelselös roll i människans vardag. Bengtsson beskriver be-
greppet livsvärlden som den värld vi ständigt befinner oss i tillsammans med andra männi-
skor. Livsvärlden kan därför ses som en social plats där vi lever och kommunicerar med 
varandra och där det har skapats saker som sedan överförts från människa till människa. Vida-
re menar Bengtsson att det även går att se livsvärlden som en historisk plats eftersom att alla 
sakerna har en uppkomst och kan kopplas till en skapare. Varje erfarenhet kan kopplas ihop 
med tidigare erfarenheter och på så vis kan våra tidigare erfarenheter hjälpa oss att lista ut yt-
terligare information om det som visar sig. Han liknar detta vid en resa, när du färdas på en 
väg kan du samtidigt föreställa dig andra platser, till exempel vad som finns vid vägens slut.  

Enligt Bengtsson (2005) ser allas livsvärldar olika ut då varje människa ser på varje sak uti-
från sig själv och sina levda erfarenheter. Vi utvecklar och breddar våra världar genom att an-
vända oss av de olika sakerna och på så vis skaffa oss ny kunskap och förståelse. Den livs-
värld vi lever i påverkar oss och vi påverkar den. Vidare menar Bengtsson att det är av stor 
vikt att komma ihåg att vår livsvärld är ofrånkomlig och att vi ständigt lever genom den. Jag 
kommer därför inte kunna genomföra studien utan att påverkas av mina tidigare erfarenheter. 
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3 Metodkapitel  
I detta kapitel presenteras och motiveras den valda metoden för studien. Här beskrivs hur stu-
dien genomförts, bearbetats och analyseras. Slutligen redogörs för studiens giltighet och till-
förlitlighet.  

3.1 Beskrivning och motivering av metod 
För att kunna samla in mina egna erfarenheter av de upplevda röstspänningarna har jag valt 
att använda metoden ostrukturerad videologgbok. Nedan redovisas hur det innebär en före-
ning mellan metoderna loggbok och videofilmning.  

3.1.1 Loggbok 
Bjørndal (2005) menar att metoden loggbok är det mest effektiva sättet att dokumentera sina 
observationer eftersom det kan synliggöra den inre processen. Att skriva ner sina tankar kan 
liknas vid ett samtal med sig själv och på så vis öppnar det upp för reflektion som föder med-
vetenhet. Denna medvetenhet leder ofta till förståelse och trygghet, vilket gör det enklare att 
förändra och bryta oönskade mönster. Då loggboken är privat vågar de allra flesta vara ärliga 
och detta gör metoden trovärdig. Vidare menar Bjørndal att loggboksförandet lätt kan un-
derskattas då skrivandet bidrar till ett övande i att klä sina tankar och känslor i ord, vilket 
många människor prioriterar bort. 

Enligt Bjørndal (2005) finns det två olika kategorier av loggbok; strukturerad och ostrukture-
rad. En strukturerad loggbok utgår från en innan vald form, exempelvis några bestämda frå-
gor eller ett tema. Det som är fördelen med den typen av loggbok är hur dess form underlättar 
sammanställningen av materialet då det finns ett givet mönster. En ostrukturerad loggbok där-
emot kan innehålla många olika perspektiv och tankar, vilket ger fördelen att forskaren förblir 
öppen för vad som kan komma att visa sig under processen. För den föreliggande studien blir 
det således  mest relevant att föra en ostrukturerade loggbok då det samspelar med fenomeno-
logins filosofi. Ytterligare ett skäl till varför undersökningen sker via en ostrukturerad form är 
återigen för att komma ifrån prestationshjulet. Om varje övningstillfälle får bli vad det blir 
finns det plats att hitta tillbaka till glädjen i musiken.  

3.1.2 Videofilmning 
Enligt Bjørndal (2005) är videoinspelning till en fördel då den ger möjlighet att se sekvenser 
upprepade gånger och således ger tillgång till fler detaljer än vad som uppmärksammats vid 
själva observationstillfället. Samtidigt menar Bjørndal (2005) att metoden är bristfällig då den 
endast är en representation av något och inte fullt ut kan avbilda verkligheten. Beroende på 
vart kameran är placerad i rummet blir olika detaljer och perspektiv uppmärksammade, vilket 
kan vara både till vinst och förlust. Vidare beskriver Bjørndal (2005) hur metoden endast rik-
tar sig till sinnena synen och hörseln och på så vis utesluter de andra. Genom en videoinspel-
ning går det inte att uppleva hur det kändes att vara i rummet, om det var varmt eller kallt och 
så vidare. Vetskapen om att videoinspelning sker kan också påverkar personen i rummet och 
således undervisningsmomentet. Bjørndal (2005) ser dock att videoinspelning är till sin fördel 
då det ger möjlighet till transkribering, vilket kan leda till en överblick som tydliggör mönster.  
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3.1.2 Ostrukturerad videologgbok som metod 
Bjørndal (2005) menar att loggboksförande fångar den inre dialogen medan videofilmning ger 
ett utifrån perspektiv. För att få en så heltäckande metod som möjligt har jag därför valt att 
förena en ostrukturerad loggbok med videofilmning; ostrukturerad videologgbok.   
Då jag söker att komma ifrån andras åsikter om huruvida min röst ska låta är det av stor vikt 
att det ges plats åt den inre processen för att på så vis få reda på hur jag känner och vad som 
passar mig. Att få med ett yttre perspektiv är dock av relevans när det kommer till min framti-
da yrkesroll som sånglärare. Genom att studera min andning utifrån skapar jag mig en yttre 
erfarenhet som jag kan komma att behöva den dagen jag får en elev som är i en liknande situ-
ation. Bjørndal (2005) hävdar dessutom att ett yttre perspektiv lättare kan leda till att synlig-
göra mönster, vilka i förebyggande studie kan komma att innebära att orsaken till mina spän-
ningar blir synliga. 

Det som skiljer en videologgbok från en loggbok är att skrift byts ut mot tal. Bjørndal (2005) 
beskriver ovan hur en videoinspelning ej kan ses som heltäckande då metoden enbart riktar 
sig till sinnen syn och hörsel. I en videologgbok berättar jag under övningspassets gång hur 
jag känner och vad jag tänker och därför blir metoden heltäckande och trovärdig. Vidare är 
det intressant hur en videologgbok även får med betoning och artikulation, något som är svårt 
att fånga i en vanlig loggbok. Det går därför att återskapa stunden genom att titta på vide-
oklippet. Detta kan ses som att jag genom användandet av metoden videologgbok blir friare 
från min egen livsvärld då jag ska analysera resultatet. 

3.2 Design av studien 
I följande avsnitt beskrivs det valda musikaliskt gestaltande projektet och hur det har doku-
menterats. Vidare redogörs för hur det insamlade materialet har genomförts, bearbetats och 
analyserats. Avslutningsvis förs ett resonemang kring etiska överväganden samt studiens gil-
tighet och tillförlitlighet. 

3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt 
Som musikaliskt gestaltande projekt för den här studien valdes olika andningsövningar. Syftet 
med dessa övningar har varit att undersöka huruvida andning kan främja en avspänd röst. När 
det kommer till själva innehållet i övningspassen har jag inte använt mig av någon särskild 
metod utan jag har blandat tidigare erfarenheter med den kunskap jag samlat på mig under 
föreliggande studies gång samt med de metoder min nuvarande sånglärare använder sig av. 
Jag har gått på min egen lust och magkänsla! Under passens gång har jag legat ner på golvet, 
suttit eller stått upp och jag har använt mig av mina händer för att känna min andning på olika 
ställen i kroppen. Vissa övningspass har jag endast andats, andra har jag lagt till några toner 
och i några har jag sjungit kortare sånger som jag har med mig sedan innan till exempel Vero-
nica Maggio – mörkt, Bä bä vita lamm och traditionella folkvisor. Övningspassen har således 
utformats av och för mig. 

3.2.2 Val av dokumenterade situationer 
Då jag behövde en nystart utfördes undersökningen under en kortare, mer koncentrerad peri-
od; varje dag i tio dagar. Således finns det tio dokumenterade situationer. Syftet med att do-
kumentera flera dagar i sträck har varit att söka etablera nya hälsosammare sångrutiner. De 
valda situationerna skiljer sig åt vad gäller tid på dygnet, val av övningar samt tidsram då jag 
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helt enkelt låtit dagens fokus styra eftersom jag, baserat på tidigare erfarenheter, kommit fram 
till att en kortare fokuserad stund ger mer effekt än en längre ofokuserad. Genom att använda 
mig av en ostrukturerad videologgbok ville jag minska de yttre kraven för att istället skapa 
plats för min egen process, till exempel att öva så länge jag har lust. 

3.2.3 Genomförande av dokumentationen  
Dokumentationen har genomförts i mitt hem varje dag under en tiodagarsperiod, 11 till och 
med 20 februari 2019. Varje övningstillfälle har börjat med ett tryckt på inspelningsknappen 
och avslutats med att kamera stängts av och således har hela övningspass filmats. Då jag fil-
mat i syfte att föra videologgbok har jag därför, som det kallas i folkmun, tänkt högt framför 
kameran. Att dela med mig av mina tankar och känslor under passets gång genom att prata har 
varit det enda som varit förutbestämt. Hur mycket jag har pratat har varierat under passets 
gång, ibland har jag berättat vad jag gjort och vad jag fokuserat på under en särskild övning 
och ibland har jag stannat upp för en längre reflektion. 

3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen 
Bearbetningsprocessen började med att jag tittade på alla filmerna i turordning. Till en början 
gjorde jag enklare anteckningar av det jag såg för att få en överblick. Sedan gick jag noggrant 
igenom och transkriberade varje video, vilket innebar att jag såg varje video flertalet gånger. 
Detta gjordes bland annat då föreliggande studie gjorts utifrån ett fenomenologisk perspektiv 
och det därför varit viktigt att förbli öppen och inte gå miste om det som visat sig. Efter detta 
läste jag igenom transkriberingen och färgkodade för att hitta en struktur och synliggöra 
mönster samt teman. Färgerna bidrog till en tydligare överblick över det insamlade materialet, 
vilket gjorde att det blev enklare att upptäcka likheter och skillnader mellan olika faktorer. 

I bearbetningen och analysen av dokumentationen har jag tittat på materialet utifrån det som 
varit relevant i förhållande till frågeställningen. Då jag genom föreliggande studie har sökt 
metoder för att eliminera mina röstspänningar har jag i bearbetningsprocessen fokuserat på att 
synliggöra de mönster som orsakat spänningarna och vad som löser upp dem. Allt eftersom 
resultat kapitlet växt fram har jag återgått till transkriberingen för att säkerställa att jag inte 
lämnat ute viktig information.   

3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och tillförlitlig-
het 
Då denna studie är en självobservation där jag utgör såväl forskare som forskningsobjekt har 
det inneburit att jag inte behövt ta etisk hänsyn till någon annan än mig själv. Hade fler perso-
ner utgjort forskningsobjekt menar Kvale och Brinkmann (2009) att jag som forskare behövt 
informera de medverkande om studiens syfte samt försäkrat dem om att deras personliga data 
inte skulle komma att lämnas ut. Vidare beskriver Johansson och Svedner (2010) hur alla del-
tagare ska garanteras anonymitet och även ges möjligheten att avböja eller avbryta sin med-
verkan utan negativa följder. Att deltagarna själva ska ha rätt att bestämma över sin medver-
kan benämner Kvale och Brinkmann (2009) som informerat samtycke. Ytterligare ett etiskt 
krav som ställs på forskare är att den kunskap som publiceras ska hålla en hög vetenskaplig 
kvalitet. I och med att föreliggande studie understöds av tidigare forskning blir den mer tro-
värdig och får således högre vetenskaplig kvalitet. 
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Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är tillförlitlighet detsamma som reliabilitet. Nationalen-
cyklopedin (NE, 2019) menar att reliabilitet är ett ”mått på hur starkt eller pålitligt uppmätta 
värden i t.ex. ett test eller experiment är”. Vidare beskriver Johansson och Svedner (2010) hur 
en forskares noggrannhet under mätningen påverkar resultatets tillförlitlighet och att det där-
för är viktigt att observationer görs så detaljerat som möjligt. Dock förespråkar Bjørndal 
(2005) att det varken är möjligt eller önskvärt att mäta allt under en observation, utan forska-
ren ska istället fokusera på det som är relevant i förhållande till det som undersöks. Då före-
liggande studie är ett självständigt arbete som ingår i min utbildning finns det ramfaktorer 
som begränsar studiens storlek. Därför har endast det mest relevanta i förhållande till studiens 
syfte analyserats. 

Kvale och Brinkmann (2009) förklarar termen giltighet som det sanna och riktiga i en utsaga. 
Vidare menar Kvale och Brinkmann att en metod anses giltig om den undersöker det den ut-
ger sig för att undersöka och därför kan föreliggande studie anses giltig. Enligt Bell (1995) 
handlar en studies giltighet och tillförlitlighet om trovärdigheten kring den information som 
tas fram i förhållande till studiens syfte d.v.s om det finns ett sammanhang mellan frågeställ-
ningarna, metoden, genomförandet och resultatet. Föreliggande studie kan därför anses både 
giltig och tillförlitlig då jag noggrant kontrollerat flera gånger att det finns en röd tråd mellan 
min resultatanalys och studiens syfte samt frågeställningar. 
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4 Resultat  
I detta kapitel redogörs för studiens resultat. Kapitlet är indelat i tre teman; spänningar, verk-
tyg och andningen under sång. Dessa stöds av citat hämtade ur videologgboken. Kapitlet av-
slutas med en sammanfattning som belyser några slutsatser av analysen.  

4.1 Spänningar 
I följande avsnitt beskrivs de spänningar som yttrat sig och stressens påverkan på stödet. Slut-
ligen redogörs för sambandet mellan spänningarna och de krav som hör till prestationshjulet. 

4.1.1 Spänningsområden 
I den allra första videon beskriver jag hur jag konstant upplever röstspänningar och rösttrött-
het såväl när jag pratar som när jag sjunger. Känslan av spänningarna i halsen beskrivs som 
att jag har något i halsen, att stämbanden trycks ihop eller att det känns pressat och klämt etc. 
Vidare uttrycker jag hur röstspänningarna verkar sitter ihop med andra spänningar i kroppen. I 
videologgboken framgår det tydligt hur jag upplever återkommande spänningar i följande om-
råden: axlarna, tungan och nedre delen av magen. 

I nästan varje video uttrycker jag att jag spänner mig i axlarna och därför upplever att and-
ningen blir störd. Vidare synliggörs hur spänningarna i axlarna främst bildas när jag står upp 
samt när jag gör övningar där rösten används. Detta exemplifieras på flera sätt i videologgbo-
ken: ”… jag märkte att jag fick slappna av i axlarna så fort jag tänkte sång”(12/2-19), eller 
”Och där känner jag att det sätter sig i axlarna och att jag blir lite spänd i halsen” (15/2-19). 
Återkommande förklarar jag hur jag upplever att jag behöver slappna av i axlarna för att få 
ner andningen från brösthålan och först då kan hitta tillbaka till en optimal inaktiv andning.  

Något som också uppmärksammas i nästan varje video är mina spänningar i tungan som upp-
står genom att tungan pressas upp i gommen. När detta sker upplever jag att rösten känns 
stängd och spänd, vilket understryks i videologgboken:  ”… jag märkte att jag pressade tung-
an igen i gommen vilket gör att det stängs liksom…” (12/2-19). 

Ytterligare en faktor som visat sig påverka rösten är spänningarna i nedre delen av magen: ”I 
slutet av frasen så upplever jag att jag försöker koppla på det aktiva stödet och då kommer 
den klämda känslan i halsen tillbaka” (16/12-19). Det visar sig att jag länge trott att ett aktivt 
stöd innebär att en ska spänna magen och hålla fast. 

4.1.2 Prestationshjulet 
I videologgboken framgår det att mina röstspänningar främst är kopplade till sången. Jag be-
skriver det som att min nuvarande sånginställning är programmerad för att prestera istället för 
att bara sjunga. I sökandet efter avspändhet synliggörs hur jag snabbt dömer det jag hör: ”Nu 
kändes det väldigt bra i kroppen, i halsen kändes det öppet men det jag hör är att tonen blir 
lite såhära rispig och då tänker jag att det är fult och att det är fel” (16/2-19). 

Arbetet med att medvetandegöra andningen sker till en början med ett fokus på den inaktiva 
andningen, vilket i videologgboken motiveras med att jag vill gå tillbaka till grunden och bör-
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ja om från början. Fortsättningsvis uttrycker jag en vilja om att utgå ifrån det jag redan har 
istället för att tänka att jag saknar någonting. 

… det som har varit mycket av mitt problem när jag har varit på sånglektioner och 
sådär det är ju att jag känner att jag inte kan också spänner jag mig för att jag blir 
osäker liksom. (Eklöf, 12/2-19) 

Under de första dagarna använde jag mig utav en timer för att klocka olika övningar men 
ganska fort insåg jag att det behövde få ta sin tid och att ett litande på processen var nödvän-
digt. Flera gånger visar videologgboken hur jag påminner mig själv om att inte bli för ivrig 
och gå vidare med en övning innan jag är redo. Till exempel börjar ett utav övningspassen 
med att jag bestämmer mig för att jag ska lägga till toner men sedan stannar jag upp och ifrå-
gasätter varför jag bestämmer det i förväg. 

 För att jag typ är lite ivrig. För att det inte känns som att att jag inte kopplar det till 
sången typ men samtidigt så är det ju väldigt kopplat… Jamen jag hamnar ju lik-
som, redan innan jag har börjat så hamnar jag i prestationstänket typ att jag såhä-
ra…jag vill skynda på processen för att få ett resultat liksom och för att få ett öns-
kat resultat. (Eklöf, 12/2-19) 

Upprepande gånger synliggörs en stress över att få ett önskat resultat i olika övningar. Denna 
stress yttrar sig framför allt i nedre delen av magen, vilket beskrivits i 4.1.1, som lett till ett 
felaktigt användande av stöd. Vidare uttrycker jag att denna låsning av magen är en form av 
kontrollerande, men då det gett mig känslan av att luften inte räcker till har det i sin tur stört 
sången och fått mig att känna mig otillräcklig.  

Det känns verkligen som såhär är min teori nu, att allt det här med att såhära man 
ska duga och prestation och det här prestationshjulet handlar liksom om att man 
ska försöka få nån slags kontroll och då har liksom kontroll blivit för mig att jag 
ska greppa grejer och det är väl därför jag spänner… istället för att bara lite på att 
det går. Det handlar inte bara om att jag ska få en avspänd röst det handlar liksom 
också om min inre resa och att lita på mig själv… jag duger. (Eklöf, 16/2-19) 

Efter att jag uttalat citatet ovan utför jag övningen igen och plötsligt kan jag sjunga ohindrat. 
Efteråt beskriver jag hur den mentala inställning, jag-kan-känslan, eliminerade spänningarna 
och skapade känslan av att rösten bar och det att var skönt att sjunga. Detta hörs också på vi-
deoinspelningen.  

4.2 Verktyg 
Under tiodagars perioden har det synliggjorts hur jag hittat verktyg som bidragit till avspänd-
het. Då det framgår hur spänningarna främst uppstår i användandet av rösten har jag under 
projektets gång försökt hitta nya övningar för att bryta gamla vanor. Nedan presenteras hur 
nya hälsosamma mönster har skapats genom att använda mig av kroppen med nya verktyg. 

4.2.1 Ligga versus stå 
Ett mönster som synliggjorts är hur alla pass börjar med att jag ligger på golvet. Detta gör jag 
då min upplevelse är att det reducerar stress och hjälper mig att hitta till en optimal inaktiv 
andning. På så vis skapas en plats för kroppen att hitta tillbaka till det naturliga och jag ut-
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trycker att de spänningar som jag bär på synliggörs och blir därför lättare att lösa upp. Vidare 
beskriver jag flertalet gånger hur jag upplever en stor skillnad mellan att ligga ner och att stå 
upp på det viset att jag spänner mig mer när jag står: ”Nu när jag står upp tycker jag att det 
känns som i utandningen som att jag trycker ihop stämbanden…” (11/2-19). En bidragande 
faktor som tas upp är hur rösten resonerar olika beroende på om jag har golvet bakom mig 
eller inte. Min upplevelse var att rösten lät annorlunda och inte kändes lika fyllig när jag stod 
upp: ”Min känsla nu är ju att det låter mindre och att det resonerar annorlunda när jag 
står” (16/2-19). 

Vidare uttrycker jag hur det känns enklare och tydligare att känna den inaktiva andningen lig-
gandes men att det känns svårare i arbetet med det aktiva stödet. De flesta gångerna ligger jag 
med benen raka men i slutet av tiodagars perioden använder jag mig av att ha fötterna i golvet 
för att på så vis få hela svanken att komma i kontakt med golvet. Detta underlättar i arbetet 
med det aktiva stödet. 

4.2.2 Händerna 
Videorna visar hur jag använder mina händer för att känna andningen i kroppen. Flera gånger 
uttrycker jag att handen är ett bra verktyg för att känna och att det hjälper mig förstå hur en 
optimal andning känns för och på mig.  

För att känna inandningen placerar jag händerna vid solarplexus, bröstet och nedre delen av 
magen. Händerna används även för att känna stödet och placeras då främst vid solarplexus för 
att märka diafragmans rörelse men också nedre delen av magen för att undvika ett falskt stöd. 
I arbetet med att hitta det aktiva stödet uttrycker jag en osäkerhet över hur det ska kännas: ”… 
men när jag tänkte så blev jag förvirrad över vilket håll det ska gå åt” (15/2-19), eller  ”jag 
blir förvirrad av att tänka om diafragman ska gå ut eller in men det känns lättare att tänka att 
diafragman ska stanna så länge som möjligt” (16/2-19). Videloggboken synliggör hur använ-
dandet av händerna hjälper mig hitta hur det ser ut och hur det känns i min kropp: ”om man 
kopplar ihop sin känsla med det man ser så blir det liksom mest konkret enligt 
mig” (17/-219). 

4.2.3 Gäspa 
I sökandet efter avspändhet har jag upptäckt ytterligare ett starkt verktyg; känslan av att gäs-
pa. När jag använt mig av gäspkänslan har det automatiskt lett till ett avslappnande i tungan 
och uppöppnande i halsområdet, vilket bidragit till en läkande känsla samt att röstspänningar-
na har minskat: ”… det känns mycket bättre. Det kändes som att det läkte typ ner hit (lägger 
en hand på bröstbenet)” (11/2-19). Detta har även visat sig ha positiv påverkan på det som 
följer efter inandningen: 

Det jag verkligen känner tydligt nu den här gången det är att när jag andas in med 
mer gäsp känsla så känns det också enklare att göra sch-ljudet och innan kändes det 
mer som att jag tryckte det och det var därför det kändes i halsen. (Eklöf, 15/2-19) 

När jag inte hinner tänka riktigt på att jag ska öppna och ha den gäspande känslan 
så är det liksom svårare att börja tonen då känns det typ lite obehagligt eller såhä-
ra… Det känns som att typ luften bara sitter fast eller såhära… Men när jag anda-
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des in med mer avspänd så bara bär det och då känns det mycket mer fritt.  (Eklöf, 
16/2-19) 

Vidare uttrycker jag att jag kan känna hur inandningen påverkar utandningen, vilket citaten 
ovan understryker. 

4.2.4 En ny medvetenhet 
Flera gånger framgår det i videologgboken hur spänningar bildas när jag ska sjunga eller an-
vända rösten. Vidare menar jag att: ”Om jag inte är medveten så är min grundinställning typ 
att jag är stängd i halsen… men om jag är medveten och kan använda mig av till exempel 
gäspkänslan så är det liksom öppet” (18/2-19). Redan andra övningspasset uttrycker jag hur: 
”… medvetenheten är typ nyckel känns det som för då märker jag typ allt jag gör och inte 
gör” (12/2-19). Fortsättningsvis beskriver följande citat från videologgboken hur medvetenhet 
bidrar till utveckling: 

... alltså nu när jag gör det här, när jag studerar min andningen och försöker bli 
medveten så tänker jag ju mycket på det, jag tänker det liksom… det är inte på bara 
de här få minutrarna utan det följer med mig hela dan. (Eklöf, 14/2-19) 

4.3 Andning under sång 
Under den andra halvan av tiodagarsperioden uppmärksammar jag hur den aktiva inandning-
en sker. Vidare förklarar jag hur jag vanligtvis andas in genom näsan i början utav en sångin-
sats för att sedan under själva sjungandet andas in genom munnen. Det synliggörs även varför 
jag upplever att jag aldrig har tillräckligt med luft då jag i förberedelserna inför sjungandet 
andas in för mycket luft, vilket resulterar i att bröstet häver sig och en klämd känsla uppstår. 
Tidigare har jag: ”hävt bröstet för att det ger mig känslan av att jag verkligen får in all 
luft” (12/2-19). Detta påvisar hur jag innan trott att om jag fyller lungorna till bredden så 
kommer jag klara av att hålla längre fraser.  Det som hänt då har varit att: ”jag andas in för 
mycket och då blir det klämt ” (20/2-19). Den klämda känslan beskrivs som att jag håller an-
dan genom att trycka ihop stämbanden. Detta leder till en känsla av att jag behöver släppa ut 
all luft på en gång, vilket innebär att luften inte räcker till för hela frasen: ”Ofta när jag ska 
börja en fras så känner jag liksom hur det verkligen blir på utandning, jag känner inte att jag 
håller andan utan det blir så fullt så att jag måste släppa” (20/2-19). Återkommande uttrycker 
jag att det är anledningen till att det känns svårt att börja på en fras eller ton.  
När jag hade fått insikt i detta skedde ett övande i att andas in lagom med luft inför en sångin-
sats. Vidare visar videologgboken hur mina försök att kontrollera andningen resulterat i att 
bröstet hävt sig. När jag istället låtit kroppen få sköta sitt så fungerade andningen optimalt. De 
gånger jag lyckas med att andas in en optimal mängd luft fick det omedelbar effekt ”även fast 
jag andas in mindre luft på nått vis så känns det ändå som att jag har mer luft” (20/2-19). 

4.4 Sammanfattning och slutsatser 
Under rubriken spänningar beskrivs hur mina röstspänningar upplevs, vad de orsakas av och 
hur de sitter ihop med andra spänningar i kroppen. Dessa spänningar uttrycks hämma den in-
aktiva andningen. Vidare synliggörs hur stress kopplas samman med ett frekvent användande 
av ett felaktigt stöd. Det framgår också hur spänningarna främst förekommer i samband med 
sång och att min mentala inställning spelar roll.  Den mentala inställningen påverkas av pre-
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stationsångest vilket innefattar osäkerhet samt en stress över ett önskat resultat. Detta yttrar 
sig i ett försök till kontroll som leder till spänningar. 

Under rubriken verktyg presenteras de metoder som jag kommit fram till samt använt mig av 
för att hitta avspändhet och hur andningen känns i min kropp. Det visar sig att alla övnings-
pass inleds med att jag ligger på golvet, vilket görs i avstressande syfte och det i sig leder till 
en minskning av röstspänningarna. Vidare framgår det hur jag använder mig utav mina händer 
för att känna och se min andning. Det beskrivs också hur jag upplever att inandningen påver-
kar utandningen och att användande av gäsp-känslan bidrar till en optimal inandning. Ytteril-
gare synliggörs hur själva verktyget medvetenhet är nyckeln till en avspänd röst. 

Under rubriken andningen under sång beskrivs arbetet med den aktiva inandning. Här synlig-
görs hur jag fått insikt i min disponering utav luften under sjungandet. Det visar sig att jag 
andas in för mycket luft, vilket bidrar till röstspänningarna och gör att jag inte orkar hålla ett 
jämnt luftflöde över sångfraserna. Det framgår även hur den optimala andningen finns nära 
till hands när jag slutar försöka kontrollera sången. Slutligen visar videologgboken hur uttryc-
ket less is more är passande för situationen då jag upplever att mindre luft räcker längre. 

Till sist kan följande slutsats dras om hur mina röstspänningar kan härledas till andra spän-
ningar i kroppen, vilka uppstår ur en stress över ett önskat resultat eller förutbestämt ideal. 
Genom att fokusera på andningen ökar min medvetenhet som i sin tur bidrar till att spänning-
arna elimineras. 
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5 Diskussion  
I detta kapitlet belyses resultatet i relation till den litteratur som tagits upp i bakgrundskapitlet.  
Det redogörs även för arbetets betydelse för mig personligen men också inför min framtida 
yrkesroll. Slutligen presenteras idéer om fortsatt forskning inom området. 

5.1 Resultatdiskussion  
I resultatet beskrivs känslan av mina röstspänningar som att rösten är klämd. Flera faktorer 
bidrar till denna klämda känsla så som användandet av ett felaktigt stöd, ett överkonsumeran-
de av luft och ett pressande av tungan. Överkonsumerandet utav luften kan kopplas till det 
Sadolin (2006) skriver om angående olika typer utav inandning. Vidare menar både Sadolin 
och Peckham (2000) att mängden luft som andas in kan leda till att bröstet hävs, vilket kan 
bidra till känslan av att andningen blir klämd och ansträngd. Detta stämmer väl inpå beskriv-
ningarna i 4.3. Under samma rubrik synliggörs ett citat om hur jag upplever att mindre luft 
räcker längre, vilket kan kopplas till Sadolins tankar om hur en behaglig andning underlättar 
arbetet med att hålla tillbaka luften under utandning. Då det i resultatet framgår hur jag an-
vänder mig av gäspkänslan för att slappna av i tungan och öppna upp i halsen kan det tolkas, i 
förhållande till det Zangger Borch (2008) skriver, som att jag håller andan mellan fraserna och 
på så vis förblir mina stämband konstant stängda. Gäspkänslan hjälper att föra isär stämban-
den, vilket leder till en behagligare inandning. Vidare uttrycker jag hur inandningen påverkar 
det som kommer efter, vilket kan kopplas till Zangger Borch (2008) beskrivning av hur in-
andningen påverkar förutsättningarna för utandningen. En fråga som kan ställas då är om en 
optimal inandning är lösningen på alla röstspänningar, vilket stämmer överens med den första 
intervjupersonens tankar i Krons (2011) studie. Följaktligen kan det tolkas som att mina röst-
spänningar bör elimineras  allt eftersom jag lär mig att andas in en lagom mängd luft samt 
planerar min inandning och för isär stämbanden. Dock framgår det tydligt i resultatet att det är 
mer komplext än så. 

I resultatet framgår det hur jag i mitt sjungande använder mig utav det Sadolin (2006) kallar 
för gömt falskt stöd. Vidare synliggör resultatet hur jag länge trott att ett aktivt stöd innebär att 
jag ska spänna magen och hålla fast, vilket Zangger Borch (2008) beskriver som det vanligas-
te misstaget sångare gör och att det ofta leder till rösttrötthet. Mina svårigheter med stödet kan 
även kopplas till Mason och Tunhavs (2010) studie där majoriteten utav de intervjuade lärarna 
hade haft svårt att förstå begreppet stöd. Kanske är stödet så svårt att förstå just därför att alla 
upplever det olika? I resultatet synliggörs hur den inre bilden spelar stor roll.  

Ett av mina personliga mål med föreliggande studie har varit att lyssna inåt och hitta hur det 
känns i min kropp. I resultatet framgår det tydligt hur jag frekvent använder mig utav mina 
händer då det hjälper mig att känna och se vad andning och stöd är för mig. Att använda hän-
derna visar sig vara ett starkt verktyg för att hitta min optimala sångandning, vilket kan kopp-
las till Sadolins (2006) tankar om att varje sångares upplevelse av andning är individuell. Vi-
dare visar resultatet hur jag i arbetet med att frigöra mig från prestationshjulet fått insikt i att 
mina röstspänningar sitter ihop med den mentala inställning, vilket kan kopplas till Cardinal 
Dals (2018) studie. Jag är min egen största kritiker och dömmer snabbt det som kommer ut ur 
min mun då det finns ett förutbestämt önskat resultat som jag strävar efter. Utifrån det Bengts-
son (2005) skriver om det fenomenologiska perspektivet kan detta tolkas som att jag är påver-
kad av den musikmiljö jag vitsats i samt hur det sångideal som jag strävar efter överförts från 
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sånglärare och kollegor runt omkring mig. Paradoxen i detta är dock att jag egentligen endast 
önskar sträva efter att låta som just jag gör. Detta kan kopplas till hur Bengtsson (2005) be-
skriver att vår livsvärld påverkar oss samtidigt som vi kan påverkar den. Således kan slutsat-
sen dras att jag har makten att förändra min inställning samt att mina röstspänningar endast är 
temporära. 

Det framgår i resultatet att jag har lättare att hitta en optimal andning då jag ligger ner samt att 
det har en lugnande effekt. När stressen försvinner blir kroppen avspänd och då fungerar allt 
optimalt, vilket kan kopplas till den balans mellan kropp och tanke som tas upp i både Mason 
och Tunhavs (2010), Cardinal Dals (2018), Krons (2011) och Jiangs (2018) studier. Således 
betyder det att mina tankar påverkar min kropp, vilket påvisar hur subjekt och objekt är bero-
ende av varandra. Detta borde dock betyda att min kropp också kan påverka mina tankar och 
att en avspänd kropp kan förändra min mentala inställning. En slutsats kan därför dras om att 
spänningarna påverkas såväl av min kroppsliga som mentala inställning. Något som är intres-
sant att ta i beaktning är om denna balans är typisk för sången eller om det också gäller vid 
utförandet av andra instrument. Avstannar vår musikaliska utveckling om vi inte har en balans 
mellan tanke och kropp?  

Genom att fokusera på andningen har det synliggjorts att jag införskaffat en större medveten-
het om hur sången känns i min kropp. Att ge plats för den typen av medvetenhet kan tolkas 
som att jag varit öppen för det som visat sig, vilket stämmer in på fenomenologins filosofi. 
Vidare kan det ses som att de verktyg och den nya medvetenhet som utvecklats har varit saker 
som hjälpt mig att bredda min livsvärld och på så vis har jag skaffat mig ny kunskap och för-
ståelse, vilket baseras utifrån Bengtssons (2005) beskrivning om livsvärlden. Då jag i resulta-
tet uttryckt att medvetenhet är nyckeln till en avspänd röst kan det diskuteras om själva and-
ningen i sig kan eliminera röstspänningar. Frågan är om jag hade fått tillgång till dessa insik-
ter om jag inte hade valt att fokusera på andningen. Således kan slutsatsen dras att det är med-
vetenheten som kan eliminera spänningarna inte andningen i sig, däremot är andningen ett 
verktyg för att skapa medvetenhet. 

5.2 Arbetets betydelse  
Då jag efter studiens gång ser annorlunda på min andning och begreppet stöd har det föränd-
rat hur jag ser på mina röstspänningar. Jag förstår nu var spänningarna kommer ifrån samt hur 
de hör ihop, vilket underlättar när jag ska fortsätta mitt arbete mot en avspänd röst. För mig 
har föreliggande studie haft stor betydelse då den gett mig insikt i att jag har makten att för-
ändra, detta har fött ny inspiration och motivation till att vilja sjunga igen. 

I min framtida yrkesroll som musiklärare är jag säker på att jag kommer ha användning av de 
insikter samt metoder som föreliggande studie gett. Efter genomförandet av studien har jag 
mer kunskap kring andningens anatomi, hur röstspänningar kan uppstå samt vad begreppet 
stöd är för mig. Detta gör att jag kommer kunna ge mina elever bättre förklaringar, vilket för-
hoppningsvis bidrar till att mina elever undviker andningens vanligaste misstag och stödets 
fallgropar.  Arbetet har också visat hur det mentala är en stor bidragande faktor. I ett samhälle 
som ständigt strävar efter utveckling och att vi ska införskaffa oss det vi inte har anser jag det 
extra viktigt att vi som lärare försöker lyfta fram elevernas inre förmågor. Arbetet kan således 
ha betydelsen att jag kan hjälpa mina framtida elever att lita på sig själva och sin sångupple-
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velse. Jag förstår nu mer än någonsin hur viktigt det är att jag som lärare tänker över hur jag 
uttrycker mig då fel ord kan komma att få förödande konsekvenser. Kanske ska jag som lärare 
inte söka att sätta ord på allt åt mina elever, kanske handlar det mer om deras egen upplevel-
se? 
Arbetet kan även komma att ha betydelse för andra blivande och verksamma lärare i musik 
som har en elev som upplever liknande problem som jag gjort. Har en inte haft röstproblem 
kan det vara svårt att sätta sig in i situationen, föreliggande studie kan då ses som en hjälp att 
inskaffa sig nya perspektiv. Arbetet kan även ha betydelse för kollegor som också upplever 
röstspänningar och kanske kan känna igen sig i resultatet och därför har användning av de 
metoder jag kommit fram till. 

5.3 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten 
Då föreliggande studies dokumentationsperiod endast bestod av 10 dagar hade det varit in-
tressant att se om resultatet skulle påverkas om perioden förlängdes. Förslagsvis skulle en lik-
nande studie kunna göras över exempelvis en hel termin. Eftersom resultatet i föreliggande 
studie enbart baserats på mina upplevelser och erfarenheter hade det även varit intressant om 
fler personer hade deltagit i studien. Fungerar de metoder som synliggjorts endast för mig el-
ler är det också för andra? Ytterligare hade det varit intressant om forskningsobjektet bestod 
av en nybörjare för att undersöka om metoderna kan bidra till att andningen och stödets fall-
gropar undviks. 
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