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Sammanfattning 
Studien syftar till att få en djupare förståelse för hur sångare använder och upplever olika 

verktyg för att forma och kommunicera musik, vilka verktyg de prioriterar samt vilken 

funktion dessa verktyg fyller. För att undersöka detta har jag utgått från olika teorier om 

musikalisk kommunikation samt ett multimodalt och socialsemiotiskt perspektiv med fokus 

på kommunikation som en social process av teckenskapande. Jag har genomfört åtta 

kvalitativa intervjuer med sångare som arbetar/arbetat professionellt med sång inom olika 

genrer. Resultaten visar att sångarnas musikaliska kommunikation formas och uttrycks genom 

ett användande av flera olika verktyg varav röstteknik, samspel, publikens förväntningar, 

personlighet och tradition är de viktigaste. Sångarnas användande och prioritering av dessa 

olika verktyg kan sammanfattas i olika övergripande förhållningssätt som sångarna har till sin 

musikaliska kommunikation, varav tradition och personlighet är de mest framträdande 

förhållningssätten. En slutsats är att en sångares musikaliska uttryck kan beskrivas som en väv 

av kommunikativa strukturer och att sångare strävar efter att gestalta helheter av dessa 

strukturer för att uppleva mening. En annan slutats är att sångare kan betona olika aspekter av 

den musikaliska kommunikationen vid olika tillfällen i musicerandet, att den sker på flera 

plan samtidigt samt att musikens sammanhang avgör hur den musikaliska gestaltningen 

formas. Jag vill slutligen tillägga att sångarens gestaltande av musikaliska helheter sker 

genom att skapa, tolka och imitera olika resurser i syfte att skapa en meningsfull 

kommunikation för både publik, medspelare samt med sångaren själv. 

 

Nyckelord: sångare, kommunikation, personlighet, tradition, multimodalitet.         

 

Abstract 
The study aims to demonstrate a deeper understanding in how singers can use different tools 

to shape and communicate music, and the order of priority and functions of these tools. To 

attain knowledge about this, I have applied different theories of musical communication, in 

addition to a multimodal and social semiotic perspective with focus on communication as a 

social process of sign making. This has been examined through qualitative interviews with 

eight active and former professional singers in various genres. The results show that the 

singers use many different tools to shape and communicate music, of which the most 

predominant are voice-technique, interplay, expectations from the audience, personality and 

tradition. The singers usage and priority of these tools can be summarised in different overall 

ways of musical communication, of which tradition and personality are the most conspicuous. 

One conclusion is that the musical expression of a singer can be described as a weave of 

communicative structures, and that the singers strive to achieve a wholeness of these 

structures to yield meaning. Another conclusion is that singers may emphasize different 

aspects of the musical communication at different stages in a performance, that this may 

occur at different levels simultaneously, and that the musical context decides how the musical 

communication is being shaped. Finally, I want to describe the singers’ function as achieving 

completeness in the musical expression by creating, interpreting and imitating different 

resources by using different tools, thereby creating a meaningful musical communication to 

the audience, in interplay with other musicians and the singer.          

 
Keywords: singers, communication, personality, tradition, multimodality. 
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1 Inledning 
Att den första tiden ute i arbetslivet, efter en lång studieperiod, kan skapa en mängd frågor 

och funderingar är förmodligen något som många har upplevt. Det är i alla fall så jag upplever 

min nya tillvaro som vikarierande sånglärare, med en femårig musikhögskoleutbildning till 

sånglärare med afroamerikansk inriktning bakom mig. Att lämna en vardag som elev, för en 

vardag som lärare, är att gå in i en ny roll och uppleva undervisningen från ”andra sidan” 

utifrån nya perspektiv. I rollen som sånglärare är det min uppgift att förmedla viktiga 

kunskaper i sång och musik till mina elever. Trots år av förberedelse i form av praktik, 

reflekterande pedagogik- och metodiklektioner och viss erfarenhet som sånglärare, upplever 

jag nu att det är viktigare än någonsin att fundera över vilka kunskaper om sång och musik jag 

vill förmedla till mina elever. Jag känner också ett behov av att definiera min egen kunskap 

och formulera den. 

 

Dessa funderingar aktualiserar och är oskiljaktiga från mina tankar om vem jag är och vill 

vara i rollen som sångare. Min nya situation tvingar mig att stanna upp och fundera över vad 

jag upplever som meningsfullt med musik och hur jag vill använda musik. För att förstå hur 

jag vill använda och utveckla mina kunskaper i framtiden har det känts viktigt att fundera 

över vad som hänt hittills. Jag har därför tänkt igenom hur mitt förhållande till musik har 

formats genom åren. Det är som att jag kan se vägen jag gått på fram till idag lite ovanifrån, 

lite på avstånd. Jag kan se hur mitt förhållande till musik har formats i samspel med olika 

faktorer. Det gäller skolor jag gått på, lärare jag haft, andra människor som har funnits 

omkring mig, sammanhang jag vistats i samt olika typer av media som har påverkat mig. 

Under min studieperiod har jag dykt ner i studier av vissa uttryckssätt i musik och därmed fått 

en begränsad syn på vad det kan innebära att studera musik. Detta har hänt trots att jag anser 

mig själv som öppen inför och intresserad av olika typer av musikaliska uttryck. Jag menar att 

det är både meningsfullt och nödvändigt att göra sådana djupdykningar, men att det är värt att 

diskutera vad det bär med sig. Starka uppfattningar om bra och dåligt i musik är vanligt på en 

musikhögskola. Detta fyller säkert en funktion i och med att det kan stärka människors 

uppfattningar om att deras musikaliska val är rätt och kan leda till att de upplever sig trygga 

och tillfreds med sig själva och i sitt sammanhang, frågan är sedan hur man väljer att utveckla 

och hantera sina uppfattningar i rollen som lärare… 

 

Jag tror att vi skapar våra bilder av verkligheten utifrån våra erfarenheter och att vi skapar 

mening genom våra förhållningssätt till varandra. Genom samspel med varandra skapar vi 

samhällen med olika strukturer och lär oss att förhålla oss i dem. Det kan handla om allt ifrån 

att lära oss tala och skriva till att betala räkningar, tvätta våra kläder och veta hur man skall 

bete sig på en arbetsintervju. Som sångare och sånglärare är jag övertygad om att konsten och 

inte minst musiken kan spela en viktig roll i vårt sökande efter mening. Genom att lära sig 

använda olika konstnärliga verktyg som färg och pensel, kroppen, en fiol eller rösten, kan 

människan kommunicera budskap på ett plan som kan vara svårt att mötas i annars. Vi kan 

kommunicera det oförklarliga, det subtila samt saker vi förnimmer men inte kan se. Genom 

konsten kan vi lära oss förstå oss själva och varandra bättre samt utvecklas på flera olika plan.  

 

Utifrån dessa tankar formades idén om att få en inblick i hur några sångare väljer att uttrycka 

den musik de framför, i hur de definierar sina kunskaper i rollen som sångare samt hur de 

resonerar kring sitt val av musikaliskt uttryck.     
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2 Tidigare forskning  
Det här kapitlet ger en inblick i vad tidigare forskning berättar om musikalisk kommunikation 

inom olika musikaliska sammanhang. Det har varit svårt att finna relevant litteratur och jag 

drar därmed slutsatsen att musikalisk kommunikation är ett relativt outforskat ämne.  

 

2.1 Musikalisk kommunikation 

Samspel mellan musiker är en form av musikalisk kommunikation som har studerats av bland 

andra Seddon (2005). Med hjälp av observationer och videoobservationer har han studerat hur 

sex jazzmusikerstudenter samspelar under repetitioner och framföranden. I analysen 

synliggörs olika former av kommunikationsätt som studenterna använder för att kommunicera 

sina musikaliska idéer och för att forma musiken tillsammans. I resultatet definierar Seddon 

två huvudkategorier: verbal och icke verbal kommunikation. Dessa huvudkategorier 

innehåller i sin tur tre olika möjligheter för kommunikation: instruktion, samarbete och 

medarbete. Det ickeverbala medarbetet visade sig dessutom innehålla en nivå av inlevelse. 

Dessa begrep som Seddon (2005) använder för att beskriva olika aspekter av samspel kan jag 

sätta i relation till mina eventuella upptäckter om hur de intervjuade sångarna i min studie 

kommunicerar genom samspel.    

 

Sandberg Jurström (2009) har studerat musikaliskt samspel i ett annat sammanhang, nämligen 

i kör. För att undersöka detta har Sandberg Jurström använt sig av videoobservationer. 

Studien fokuserar på hur körledarna använder olika resurser för att kommunicera sina 

musikaliska idéer i syfte att forma musiken i samspel med kören. För att söka kunskap om 

detta använder Sandberg Jurström ett multimodalt och socialsemiotiskt perspektiv som 

teoretisk utgångspunkt, i vilket det är möjligt att fokusera på hur teckensystem såsom 

exempelvis pianospel, sång, gester, blickar och andra kroppsrörelser används. Resultatet visar 

att körledarna använder sig av ett brett utbud av sådana teckensystem i sin interaktion med 

körsångarna. Sandberg Jurström identifierar sex olika typer handlingsrepertoarer, vilka visar 

hur körledarna med olika resurser formar tolkningar och gestaltningar av det musikstycke de 

arbetar med. Dessa handlingar överlappar ständigt varandra och visar att körledarnas 

kommunikation är mångfasetterad och multimodal, det vill säga, körledarna använder sig i sin 

kommunikation alltid av flera samtidigt förekommande och samverkande teckensystem. 

Körledarnas kommunikativa handlingar definieras som: 

 

o Pantomimisk: ordlösa kroppsliga dramatiseringar av musiken. 

o Performativ: auditiva illustrationer genom piano, sång och tal. 

o Prototypisk: den egna rösten. 

o Associerande: associationer till begrepp utanför musiken för att exempelvis uppnå en 

viss känsla eller klang. 

o Konceptuell: förklaringar med hjälp av musikaliska begrepp samt med ett 

faktainriktat fokus. 

o Evaluerande: värderingar, bekräftelser och korrigerigeringar av körsångarnas sång.  

 

Slutligen beskriver Sandberg Jurström (2009) tre olika vägar för hur arbetet med kören skall 

kunna gå till. I tre designer presenterar hon hur körledaren kan använda de olika 

handlingsrepertoarerna för att kommunicera med kören. I den första designen, pragmatiska 

förklaringar, använder och uttrycker körledarna verbala och begreppsbaserade förklaringar 

och värderingar. I den andra designen använder de figurativa förevisanden, det vill säga det 

kroppsliga görandet, och i den tredje designen använder sig körledarna av expressiva 
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vädjanden, illustrationer och associationer som sedan körsångarna omtolkar och/eller gör till 

egna gestaltningar. Dessa designer skapar olika förutsättningar för hur körsångarna skall 

kunna förstå körledarens intentioner. Genom studien har Sandberg Jurström fått en bild av hur 

”körledare översätter och omvandlar musikmaterialets olika tecken och teckensystem i form 

av noter och text till olika former av gestaltningar med hjälp av flera andra samverkande 

teckensystem” (s. 158). Körsångarnas uppgift blir därmed att göra transformeringar av en 

semiotisk resurs till en annan semiotisk resurs. Det kan handla om att omvandla körledarens 

blick eller handrörelse, begreppsliga förklaringar eller en notbild. Dessa omvandlingar kan 

ske genom att körsångarna försöker imitera, omskapa eller översätta de uttryck de ser 

och/eller hör för att sedan uttryckas genom körsångarnas röster. 

 

Sandberg Jurströms (2009) avhandling använder jag som referens på flera sätt. Genom att 

studera hur Sandberg Jurström tillämpar olika teoretiska utgångspunkter för att söka kunskap 

om körledarnas interaktion med kören kan jag finna inspiration för min egen studie. Jag kan 

dessutom relatera forskningens resultat till min egen undersökning samt hitta annan 

användbar litteratur.  

 

Sångares kroppsliga kommunikation har även undersökts av Davidson (2005). Davidson har 

bland annat använt observation och intervju för att undersöka hur en klassiskt skolad 

sångerska använder kroppsspråket då hon sjunger en sång på traditionellt vis respektive eget 

personligt vis. Resultatet visar att sångerskan förändrar sin kroppsliga kommunikation i de 

olika versionerna. I den egna versionen blundar sångerskan under större delen av sången. Hon 

använder endast några få handrörelser samt många expressiva ansiktsuttryck. Dessa 

kroppsliga uttryck beskrivs som illustrativa genom att de gestaltar ordens mening eller 

musikaliska ornament. I den traditionella versionen är rörelserna större och ögonen hålls 

öppna. Handrörelserna följer melodilinjerna, pekar framåt och de beskrivs som mer 

”stajlade”. Den observerade sångerskan beskriver i intervjun att hon ville ”projektera den 

(musiken, min anm.) på publiken” i den traditionellt sjungna versionen, medan hon ville ”dra 

in publiken” i den personliga versionen. Sångerskan drar slutsatsen att den egna versionen var 

mer lättlyssnad och att hon där visar sina ”riktiga känslor” samt att hon sjunger från insidan. 

Hon beskriver också att hennes traditionella version innehåller fler kulturella barriärer mellan 

henne och publiken och att hon där använder en mer pålagd gestik (Davidson, 2005). 

 

Även om jag inte har kunnat presentera all forskning som kan vara relevant för 

underökningen, är det ändå tydligt att sångares kommunikation inte har studerats i någon 

större utsträckning. Musikalisk kommunikation i andra sammanhang verkar dessutom 

framförallt ha studerats genom observationer och mer sällan genom intervjuer.  

 

2.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Hur kan sångare välja att förmedla musik? Hur kan jag beskriva vad som karaktäriserar olika 

sångares sätt att kommunicera? Vilka förhållningssätt kan vara viktiga för att skapa mening 

genom musikalisk kommunikation? Dessa funderingar är utgångspunkter för den här 

undersökningen. Som föregående kapitel visar ger inte tidigare forskning många svar.   

 

Min hypotes är att svaren på dessa frågor existerar på flera plan. De finns i sångarnas 

handlingar, i lyssnarens uppfattningar samt i sångarnas uppfattningar. I den här 

undersökningen kommer sångarnas uppfattningar att vara i fokus. Jag är alltså intresserad av 

att ta reda på hur sångarna beskriver sin musikaliska kommunikation och kommer inte att 
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studera sångarnas faktiska handlingar eller hur sångarnas musikaliska kommunikation kan 

uppfattas av lyssnare.   

 

Det faktum att sångares kommunikation inte har studerats tidigare utifrån dessa 

utgångspunkter motiverar mig att undersöka problemet närmare. Jag saknar forskning som tar 

upp dessa frågor och upplever dessa funderingar som intressanta att finna svar på.   

 

Syftet med den här studien är att få en djupare förståelse för vad musikalisk kommunikation 

kan innebära för olika sångare. Jag vill söka kunskap om hur sångare kan använda olika 

intellektuella, kroppsliga och fysiska verktyg för musikalisk kommunikation. För att sätta mig 

in i andra sångares perspektiv på musikalisk kommunikation väljer jag att använda den 

kvalitativa intervjun som forskningsmetod. Jag hoppas att studiens resultat kommer till 

användning för mig och andra i rollen som sångare, sånglärare samt för mina och andras 

elever.     

 

För att uppnå syftet är mina forskningsfrågor: 

 

1. Vilka verktyg beskriver sångarna att de använder i sin musikaliska kommunikation? 

2. Vilken funktion beskrivs dessa verktyg ha? 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras teorier som på olika sätt kan tillämpas för en djupare förståelse av 

intervjupersonernas olika förhållningssätt till musikalisk kommunikation. Eftersom jag inte 

haft tillgång till mycket forskning eller teorier som belyser just sångares kommunikation, har 

jag behövt använda teorier som ändå går att relatera till min studie i och med att de handlar 

om olika förhållningssätt till musik, konst och kommunikation. Gränsen för vad som skall 

definieras som ett forskningsresultat eller en teori har inte alltid varit enkel att dra. Några av 

de teorier jag kommer att ta upp utgår från författarens egna erfarenheter, så kallade 

praxisteorier, medan andra är grundade på vetenskaplig forskning. En del teorier liknar 

varandra men har skapats utifrån olika utgångspunkter och kan därmed belysa ämnesområdet 

från olika håll.  

 

3.1 Kommunikation genom musik och konst 

Det finns olika teorier för hur kommunikation genom musik och konst kan begripas. 

Lilliestam (2006) beskriver teorier för hur människor använder musik, hur musiken påverkar 

människan och vilka behov den fyller. Han slår fast att dessa områden är relativt outforskade. 

Han konstaterar att människor kommunicerar innebörder genom musik och belyser frågorna 

om hur musikalisk kommunikation går till samt om hur man uppfattar ett budskap. Han 

beskriver den så kallade järnvägsmodellen, en kommunikationsmodell som utvecklades på 

1940-talet av forskare i USA. Kunskapsförmedling ses utifrån ett sådant synsätt som en kedja 

i tre steg: sändare – medium – mottagare. Utifrån en sådan uppfattning finns meddelandets 

budskap i meddelandet, den klingande musiken. Lilliestam beskriver att en sådan uppfattning 

är en mycket förenklad bild av hur det går till när människor kommunicerar och att dagens 

kommunikationsforskare har en mycket mer problematiserad uppfattning om hur ett budskap 

kan kommuniceras. Han påpekar dock att en sådan syn fortfarande kan vara vanlig inom 

tänkande kring musik och menar att det i sådana fall finns en ”tradition av att man ska lära sig 

musikens budskap och att ett stycke musik ”betyder något, har ett budskap” (s. 65). 

 

Lilliestam (2006) beskriver att lyssnarens roll betonas mycket starkare i modern 

kommunikationsforskning och beskriver att människor uppfattar musik på olika sätt och 

betonar olika delar av budskapet. Vi uppfattar även musik på olika sätt vid olika tillfällen och 

vid olika känslotillstånd. Lilliestam poängterar också att våra kulturella mönster och modeller 

spelar roll för hur vi uppfattar ett musikstycke eftersom vi refererar till tidigare erfarenheter 

då vi lyssnar. I dag betonas alltså dialogen mellan musiker och lyssnare mer och 

meningsskapandet ses som en process där mottagaren är aktiv. Lilliestam slår fast att 

människan kommunicerar musik utifrån behov, kunskaper, förutsättningar och situation samt 

att mottagaren är medskapare av musikens budskap.  

 

Nachmanovitch (1990) beskriver liknande teorier som handlar om musikens innebörd och om 

hur kommunikationen av musikens budskap kan förstås. Även han framhåller att konstnärliga 

uttryck uppfattas olika beroende på vem som lyssnar samt när och hur lyssnandet sker. Han 

menar att ett kännetecken på kvalité i ett stycke musik, en dikt eller en målning är att det finns 

en mängd möjliga tolkningar av verket. Betydande verk som har denna kvalité kan därför 

upplevas meningsfull för ett stort antal människor genom olika tider och för en föränderlig 

människa.  
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Om man vill förstå innebörden i en viss musik skall man studera hur människor gör när de 

deltar i en musikalisk handling i stället för att studera musikaliska verk, föreslår Lilliestam 

(2006) och belyser därmed en annan aspekt av hur musikalisk kommunikation kan begripas. 

En sådan syn, där människors handlande är den viktigaste faktorn i den musikaliska 

kommunikationen, kan kallas avsändar- eller brukarteori och kommer från musikforskaren 

Christoffer Smal (Lilliestam, 2006).  

 

Vad som händer på en konsert i mötet mellan musiker och publik är en annan aspekt som 

Lilliestam (2006) beskriver olika teorier kring. I en konsertsituation befinner sig musiker och 

publik i samma rum, de ser samma saker och upplever musiken tillsammans med varandra. 

Lilliestam menar att förväntningarna inför en konsert spelar en viktig roll. Olika musiker 

skapar olika förväntningar hos publiken. Publiken kan till exempel förvänta sig att musikerna 

skall vara spontana, karismatiska eller stela. Förväntningarna varierar mellan olika genrer 

eftersom de innehåller olika normer. Publikens upplevelser vid en konsert beror därför till stor 

del på huruvida musikerna lever upp till de förväntningar som finns. Lilliestam påpekar också 

att en konsert är en form av ceremoni där musiker och publik har bestämda roller. Musikernas 

beteenden följer vissa mönster vad gäller utseende, kläder, kroppsspråk, sätt att presentera 

musiken och tacka för applåder med mera. En konsert kan upplevas olika beroende på om 

publiken känner till och sympatiserar med de koder som hör till musiken. Publiken har alltså 

inte endast förväntningar på själva musiken utan på hela den aktivitet som konserten utgör. 

Här nedan beskriver Christoffer Small (Small 1998 refererad i Lilliestam 2006) hur en konsert 

kan ses som en ritual :  

 

Vi inser inte att en konsert långt mera är en ritual än en hörselupplevelse. En ritual 

har till syfte att bekräfta en viss ordning eller vissa sanningar, en tro. En 

symfoniorkester påminner i sitt upplägg om en högmässa där, som Small skriver 

”budskapet är att präster(eller musiker) kan komma och gå men kyrkan (eller 

musiken) består för evigt”. (Small 1998, refererad i Lilliestam 2006, s. 113) 

 

Genom att beskriva dessa teorier vill jag uppmärksamma olika förhållningssätt till hur 

musikens innebörd kan uppfattas. Jag vill även se hur dessa uppfattningar formar den 

musikaliska kommunikationen samt belysa hur sångarna beskriver olika förhållningssätt 

gällande kontakten med en publik. 

 

3.2 Kommunikation genom personliga erfarenheter 

Att personligheten kan vara en betydelsefull utgångspunkt för kommunikation inom musik 

och konst ger flera forskare och filosofer uttryck för i olika teorier. Teorierna handlar om hur 

personligheten kan användas för att skapa och förmedla musik och om hur musiklyssnare och 

musiker kan stärka sin identitet genom musikalisk kommunikation.  

 

Människor kan gå in och ut i olika roller, beskriver Lillestam (2006). Vi kan exempelvis ta 

rollen som förälder, yrkesmänniska, vän eller musiker. Identiteten däremot, går djupare och 

förändras inte lika lätt. En människas identitet är dock inte fast utan förändras i en ständig 

process. Identiteten skapas genom möten och genom det vi gör och intresserar oss för. I denna 

process spelar ofta musik en viktig roll eftersom musik kan beröra människan på ett särskilt 

sätt jämfört med andra konstformer, hävdar Lilliestam. Musikstilar innefattar mycket mer än 

bara själva musiken. Den innefattar värderingar, attityder, hållningar och handlingar och det 

är vanligt att musiken och dess värden har en central roll i olika subkulturer. Många 

ungdomar bygger sin identitet kring subkulturer och genom att ta ställning för en viss 
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musikstil och kan de öva beslutsamhet, mod och utveckla en förmåga att argumentera för sin 

sak. Människor använder alltså musikalisk kommunikation för att signalera värderingar till 

andra, bli sedda och stärka sin identitet.   

 

Lilliestam (2006) skriver också att ”musik är ett effektivt redskap för att påverka och reglera 

humör och sinnesstämningar” (s. 139). Människor kan använda musik för att komma i 

stämning inför festligheter, för att slappna av, för att få tröst eller för att få ur sig aggressioner. 

Författaren skriver också att musiklyssning kan fungera som katharsis, ett begrepp som 

betyder rening och som myntades av den grekiske filosofen Aristoteles. ”Genom att leva sig 

in i känslorna som gestaltas i ett drama eller ett musikstycke renas man och kan komma ut på 

andra sidan med nya krafter” (s. 40), förklarar Lilliestam. Människor kan bearbeta sorg och 

ilska genom musik och få bekräftelse på att man inte är ensam i sina känslor. I dessa teorier 

utgår Lilliestam från ett lyssnarperspektiv men jag uppfattar att de lika väl kan ses ur ett 

musikerperspektiv. En musiker kan också komma i olika stämningar och uppleva nya krafter, 

men genom att uttrycka musik.  

 

Konstnärens personlighet och känslor är viktiga resurser för olika former av skapande, menar 

Nachmanovitch (1990), som utgår från ett musikerperspektiv i sina teorier. Han resonerar 

kring hur kvalité inom musik och konst kan definieras och beskriver att en viktig förutsättning 

för kvalité inom musik är balans mellan två motpoler – fritt flöde och bedömning. Dessa två 

delar måste finnas med i musikerns förhållande till den musikaliska kommunikationen för att 

denne/musikern inte skall bli blockerad i musiken och samtidigt kunna bedöma och sträva 

efter utveckling, menar Nachmanovitch. Vi behöver kunna försvinna in i musiken samtidigt 

som vi behöver behärska en praktisk och konkret teknik, beskriver han. Han tar upp skönhet 

som ett traditionellt ord i sammanhanget och menar att det kan vara ett vilseledande begrepp 

eftersom vi både kan bli berörda av ett fult konstverk och uppleva ett vackert konstverk 

intetsägande. Han föreslår därför att vi i stället för att tala om skönhet och kvalité borde tala 

om skönheter och kvalitéer. Det finns till exempel formella skönheter, känslomässiga 

skönheter och inre skönheter. Formell skönhet har till exempel att göra med symmetri och 

proportioner där varje ton kan liknas med orden i ett stycke litteratur. Orden eller tonerna 

skall vara formade på ett balanserat sätt utifrån författarens eller musikerns stil och avsikt. 

Musikerns medvetenhet och vilja är därmed viktig för att vi skall definiera ljud som musik 

och uppfatta musiken som musikalisk. Men, poängterar författaren, det omedvetna tillståndet 

är också en viktig del i skapandet.  

 

Musik är en medveten akt som liknar utformningen av ett levande väsen, som 

utvecklats under långa tider utan inblandning av medvetandet. Man kan iaktta hos 

musiken så som man kan iaktta hos en organism, både segmentering, förgrening, 

symmetri, spiralrörelse och enhet i den intrikata mångfalden. Man kan iaktta 

kompaktheten, knappheten, fullständigheten, fastheten och det öppna slutet i dess 

organisation. Dessa är strukturella, formella kvalitéer, men de är inte abstrakta. 

Genom att vi själva är levande organismer känner vi dem med hela kroppen. 

(Nachmanovitch 1990, s. 168)   

  

Nachmanovitch (1990) uttrycker alltså att musikens strukturer liknar själva livets strukturer, 

det levandes struktur. Musikern kan alltså efterlikna och ge uttryck för olika tillstånd av liv 

och en kvalité kan beskrivas vara graden av likhet mellan musiken och livet självt. I en sådan 

bild är den skapade musiken intimt kopplad till musikerns upplevelser av livet och dennes 

förmåga att ge uttryck för dessa. För att kommunikation skall uppstå mellan musiker och 

publik krävs en delad erfarenhet samt att det finns en förbindelse mellan musikerns och 
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publikens känslomässiga verklighet, beskriver författaren. Nachmanovitch förklarar också att 

det finns musik som avbildar och tänder känslor, som avbildar och väcker idéer samt musik 

som ”som frammanar livets grund” (s.169). Den sist nämnda formen av musikalisk 

gestaltning beskrivs som den ”djupaste” formen av konst. En av författarens mest centrala 

budskap är att varje människa måste söka i sitt eget hjärta för att finna vad kunskap och 

kvalité i musik är. Han menar att vi bör söka och använda musiken fritt som i en lek, använda 

ett kreativt förhållningssätt samt att bör vara ”trogna den oupptäckta helhet som ligger bortom 

självet och den vision vi har idag” (s. 172). Vi behöver medvetet söka vårt eget hjärta och 

dess vilja samtidigt som vi öppnar oss för det vi inte känner till och därigenom finna 

”sanningen”, beskriver författaren. Han påpekar också att många musiker strävar efter att 

skapa originell musik, men ofta missförstår vad begreppet originell innebär och blandar ihop 

det med att vara ny. Att vara originell handlar inte om att vara olik det som varit innan utan 

om att vara äkta och handla utifrån sitt eget centrum, menar Nachmanovitch.        

 

Att man som människa bör vara lyhörd mot sig själv och finna sin egen sanning var även den 

danske filosofen Kierkegaards övertygelse, vilket citatet nedan är ett uttryck för (Kierkegaard. 

2002).  

 

Ty det stora är inte att vara det ena eller det andra utan att vara sig själv, och det 

förmår varenda människa som vill det. (Kierkegaard 2002, s.171) 

 

En central tanke i Kierkegaards (2002) filosofi var att människors val är mycket viktiga för att 

upptäcka, förstå och skapa våra olika personligheter och för att finna mening i tillvaron. Han 

uppmanar oss att vara uppmärksamma inför de val vi ställs inför och menar att vi borde öva 

oss på att blicka inåt och göra våra val utifrån våra känslor. Är vi omedvetna i våra val 

innehåller de ingen kunskap om vår personlighet, men om vi tränar oss i innerlighet och gör 

medvetna val kan vi upptäcka vår personlighet genom våra val, beskriver Kierkegaard.  

 

Att välja utifrån sitt eget centrum kan handla om att göra val som sträcker sig utanför 

etablerade perspektiv och kan därmed vara en fråga om kreativitet (NE). En kreativ individ 

har en förmåga att använda sin fantasi genom en nära kontakt med förmedvetna skikt i sitt 

upplevande, under bibehållen verklighetsuppfattning. En kreativ person blir därmed öppen för 

nya perspektiv. Kreativitet kan därför vara en viktig förmåga för musik och skapande. Det har 

förekommit mycket spekulationer kring sambandet mellan skapande och psykisk hälsa och 

det finns många exempel på konstnärer som skapat betydande verk och haft stora inre 

motsättningar. Det finns en uppfattning om att skapande kan vara ett sätt att överbrygga inre 

motsättningar och att kreativiteten kan spela viktig roll i den skapande processen (NE). 

 

I mitt sökande efter vilka verktyg sångarna använder och vilken funktion dessa verktyg har, 

vill jag undersöka om sångarna i min studie talar om personligheten som verktyg för deras 

musikaliska kommunikation. På vilka sätt beskriver de i så fall att de använder personligheten 

för att forma och förmedla musiken? Jag vill dessutom veta om musiken beskrivs påverka 

personligheten. Uttrycker sångarna att den musikaliska kommunikationen kan upplevas som 

ett verktyg för att överbrygga inre motsättningar?     

   

3.3 Medial påverkan  

Som konstnär, musiker, dansare eller filmskapare finns det många faktorer i omgivningen 

som påverkar valet av konstnärligt uttryck, det har redan konstaterats. Nachmanovitch (1990) 
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hävdar att ”en av de försåtligaste typerna av påverkan som en konstnär kan utsättas för är 

tvånget att vara till lags” (s. 173). Han beskriver att konstnärskapet är i fara om man väljer 

sina ord, toner eller färger för att tillfredsställa en inbillad marknad ”därute”.  

 

När det är som bäst är konstnär och publik nära, ömsesidigt lyhörda, tillgängliga 

för varandras själ och hjärta. Men i en värld dominerad av massekonomi och 

masskommunikation insisterar producenter och mellanhänder på att vårt arbete 

skall reduceras till en minsta gemensamma nämnare. Naturlig kommunikation 

mellan konstnär och publik ersätts av marknadsundersökningar och reklam. Detta 

är en särskilt lömsk process, eftersom den inte härrör ur någons onda avsikter utan 

ur något grundläggande i naturen hos stora system och institutioner. Faran för 

artisten är att han, under press från dessa institutioner, kan komma att införliva 

dessa krav och ersatta sin egen rena, naturliga röst med en konstgjord syntetiserad. 

(Nachmanovitch 1990, s. 173)    

 

Lilliestam (2006) skriver om hur media kan påverka den musikaliska kommunikationen 

mellan musiker och lyssnare och föreslår en egen kommunikationsmodell som han kallar 

kritiskt brukarperspektiv som innebär att olika former av medial påverkan kan spela en viktig 

roll i den musikaliska kommunikationen. Han beskriver att musikens mening uppstår i mötet 

mellan musiker och lyssnare men poängterar att man även måste beakta att medial påverkan 

kan påverka uppfattningen av musikens mening.  

 

3.4 Kommunikation genom verktyg 

Nedan följer en presentation av ytterligare teoretiska utgångspunkter som kan användas för att 

analysera och få kunskap om vad som sker i sångarnas musikaliska kommunikation. En 

gemensam utgångspunkt för dessa teorier är att människan använder verktyg för att 

kommunicera och förhålla sig till sin omvärld.  

 

En central tanke i ett sociokulturellt perspektiv är att människans sätt att tänka, kommunicera, 

bete sig och uppfatta verkligheten är ett resultat av sociala och kulturella erfarenheter (Säljö 

2000). Säljö skriver att mänsklig utveckling sker genom samspel, där vi i möten med andra 

människor kommunicerar kunskaper som kan bli en del av vårt eget tänkande och handlande 

och som sedan kan användas i nya kommunikativa sammanhang. Vi utvecklas och 

kommunicerar på olika sätt beroende på vilka kulturella omständigheter vi lever i. Olika 

omgivningar erbjuder olika resurser och ställer olika krav på vår kunskap. I Säljö går att läsa 

att:   

 

En av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande och mänskligt 

tänkande/handlande är således att man intresserar sig för hur individer och grupper 

tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Och just samspelet mellan 

kollektiv och individ är i fokus i ett sådant perspektiv. Vad man kan åstadkomma i 

en kultur eller i ett samhälle å ena sidan, och vad behärskar enskilda medlemmar å 

andra? Hur återskapas den kollektiva kunskapen hos individer, och vilka delar av 

den kollektiva kunskapen kommer den enskilde att behärska? (Säljö 2000, s. 18)  

 

Min studie handlar om att undersöka hur intervjupersonerna använder och kommunicerar 

genom olika fysiska och kognitiva resurser. För att undersöka detta kan begreppen redskap 

och verktyg vara användbara. Dessa begrepp är viktiga utifrån en sociokulturell syn på hur 

människan kommunicerar och förhåller sig till sin omvärld. Säljö (2000) beskriver att 
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människan har en unik förmåga att omskapa sin omvärld genom att använda och tillverka 

fysiska verktyg. Rydstedt och Säljö (2008) vill synliggöra kopplingen mellan människans 

intellekt och fysiska verklighet. De menar att våra intellektuella kunskaper finns lagrade i de 

materiella verktyg vi skapar och vill ifrågasätta en vanlig uppfattning om att vår fysiska 

veklighet endast består av döda ting. De vill problematisera en klassisk dualism mellan tanke 

och materia som finns i västerländsk kunskapssyn. Människan skapar och använder olika 

verktyg beroende på vilka fysiska och sociala resurser som finns och utifrån vilka kunskaper 

som krävs i sammanhanget.  

  

Ett liknande sätt att se på kommunikation är att den sker genom att människan använder olika 

teckensystem. Detta är ett synsätt som det socialsemiotiska perspektivet utgår ifrån. Semion är 

ett grekiskt ord som betyder tecken och semiotik betyder teckenlära eller teckenteori (Kjorup, 

2004). Socialsemiotiken definieras av att den fokuserar på hur tecken och teckensystem 

formas och används med utgångspunkt i olika sociala sammanhang (Kress, Jewitt, Ogborn & 

Tsatsarelis, 2001). Författarna poängterar att dessa tecken/teckensystem inte är statiska utan 

att de ständigt transformeras samt att det ständigt skapas nya tecken/teckensystem utifrån 

individens och samhällets kommunikativa behov. Våra teckensystem är alltså socialt och 

kulturellt formade utifrån människors intressen och motiv och används för att gestalta olika 

budskap.  

 

En aspekt som kan vara betydelsefull att beakta är att människan använder flera teckensystem 

samtidigt för att kommunicera. Det är till exempel möjligt att kommunicera genom att 

använda tal, gestik och kroppsspråk samtidigt. Att kommunicera på flera plan samtidigt 

genom att använda olika resurser kallas multimodal kommunikation. De resurser som används 

ses som delar av en helhet där ingen del är viktigare än någon annan (Kress et al., 2001). Den 

forskning och de teorier om musikalisk kommunikation som presenterats tidigare visar att det 

är möjligt att fokusera på en mängd olika semiotiska resurser i musikalisk kommunikation 

och några forskare talar direkt eller indirekt om den multimodala aspekten. 

 

Dessa teorier om människans verktyg för kommunikation, ser jag som mycket användbara för 

min studie. I analysen av intervjumaterialet kommer jag att försöka synliggöra hur sångarna 

beskriver sitt användande av olika verktyg i sin musikaliska kommunikation. Jag kan använda 

mina teoretiska glasögon för att analysera hur sångarnas motiv påverkar deras val av 

semiotiska resurser. Jag kommer också att utgå från teorin om att sångarna finner mening 

genom dessa val. Det sociokulturella perspektivet kan även användas för att uppmärksamma 

hur sångarna förhåller sig som individer gentemot deras kollektiva sammanhang samt försöka 

synliggöra hur sångarnas val av semiotiska resurser är socialt kopplade. I arbetet med den här 

uppsatsen har jag inte haft tidsmässig möjlighet att sätta mig in i dessa teorier på det djupa 

plan som skulle krävas för att kunna använda dem ”på riktigt”. Jag ser istället teorierna som 

inspirerande utgångspunkter i min studie genom att de ger mig kunskap om hur man kan 

analysera och förstå intervjumaterialet. De öppnar för möjligheten att upptäcka mer om 

sångarnas musikaliska kommunikation.       

 

3.5 Analytiska begrepp 

I detta delkapitel vill jag introducera några begrepp som kan användas för att analysera 

resultatet. Dessa begrepp är hämtade från forskning kring musikaliskt lärande. På grund av 

svårigheten att finna relevant litteratur, som beskrivits tidigare, har jag valt att undersöka vad 

som finns skrivet om musikalisk gestaltning utifrån ett undervisningsperspektiv. Jag fann då 

ett antal begrepp som belyser olika förhållningssätt till musikaliskt lärande. Jag väljer att 



 15 

presentera dessa begrepp eftersom jag ser en möjlighet i att kunna använda dem som 

analytiska begrepp i min diskussion.  

 

Olsson (1993) har funnit olika sätt att förhålla sig till musikaliskt lärande genom att studera 

musikutbildningen Sämus. Sämus är en förkortning av Särskild Ämnesutbildning i Musik och 

var en försöksutbildning på 1970-talet. Det var den första musikhögskoleutbildningen där 

man spelade musik från olika genrer. Innan dess spelades endast västerländsk konstmusik. 

Olsson har studerat musiklärarnas undervisning genom kvalitativa intervjuer och utifrån dessa 

har han definierat två kategorier av musikundervisningen: kreativ undervisning samt 

reproducerande undervisning. I ett kreativt förhållningssätt till musikaliskt lärande utgår 

läraren från elevens förväntningar och utgår varken från traditionella uppfattningar om bra 

och dåligt i musik eller särskilda musikstilar eller verk som skall spelas/sjungas. I 

reproducerande undervisning fokuserar läraren i stället på av att lära ut det som denne anser 

att eleven bör kunna, utifrån klassiska, västerländska musikideal.  

   

Även Saar (1999) har kommit fram till liknande begrepp i en studie av unga musikers lärande. 

Genom observationer och intervjuer finner han nämligen en skillnad i ungdomars 

uppfattningar om att lära och att spela musik. Att lära sig spela handlar om att tillägna sig 

vissa kunskaper som ännu inte är förankrade i individen. Lärandeprocessen innebär att 

musikern bygger upp en repertoar av stycken, stämmor, övningar och skalor. För att få 

kunskap om musiken delar musikern upp repertoaren i olika delar och analyserar dessa. I 

aktiviteten ”att spela” musicerar musikern i ett musikaliskt sammanhang. Fokus är riktat mot 

den klingande musiken och det musikaliska flödet. Instrumentet ses som ett verktyg för att 

skapa musiken och musikern fokuserar inte på att analysera instrumentet och hur det används.  
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4 Metodologi och metod 
I det här kapitlet presenterar jag den forskningsmetod jag valt samt hur jag har bearbetat och 

analyserat mitt intervjumaterial.  

 

4.1 Den kvalitativa intervjun som forskningsmetod 

En kvalitativ forskningsintervju innebär att forskaren söker kvalitativ kunskap med 

utgångspunkt i intervjuer. Genom intervjupersonen är det möjligt att få fram nyanserade 

beskrivningar av det fenomen som undersöks och att uttrycka kunskapen på prosa. Forskaren 

undersöker och tolkar det som intervjupersonen säger och har därför inte som mål att få fram 

kvantitativ kunskap i form av siffror i tabell och diagram. Kvalitén i den kvalitativa metoden 

ligger i beskrivningarnas precision och forskarens tolkningar av dessa (Kvale & Brinkmann, 

2009). 

 

Genom att tala med människor kan vi lära känna dem, få kunskap om deras erfarenheter, 

attityder, känslor och om hur de upplever sin värld. I den kvalitativa forskningsintervjun 

använder forskaren samtalet för att söka kunskap om intervjupersonens livsvärld och hennes 

relation till den. Forskarens mål är att den intervjuade ska ge så exakta beskrivningar som 

möjligt av sina handlingar och känslor för att komma så nära intervjupersonens perspektiv 

som möjligt. En viktig faktor för att intervjupersonens perspektiv skall kunna komma fram 

genom intervjun är intervjuarens öppenhet inför oväntade beskrivningar och förmåga att 

genomföra intervjun på ett sådant sätt att den intervjuade ges möjlighet att utrycka sin 

livsvärld. I stället för att ställa frågor som redan är förankrade i vissa ramar bör intervjuaren 

ställa frågor som är öppna för oväntade infallsvinklar. Intervjuaren bör vara nyfiken och 

lyhörd på den intervjuades svar så att hon kan ställa relevanta följdfrågor och på så vis 

komma ännu närmare intervjupersonens perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver intervjun som en aktiv process där intervjupersonen 

och intervjuaren skapar kunskap tillsammans, genom sin relation. Detta är en syn på kunskap 

som delas med filosofer inom bland annat fenomenologi och hermeneutik och står i kontrast 

till en syn på kunskap som fast och given. Kvale och Brinkmann menar att den kvalitativa 

intervjuprocessen varken handlar om att ”gräva fram redan existerande klumpar av mening 

djupt inne hos intervjupersonen” (s. 34) eller att ”forskaren har frihet att konstruera tilltalande 

berättelser” (s. 34). De vill alltså istället beskriva kunskapsproduktionen som en social 

process där intervjuare och intervjuperson konstruerar kunskap tillsammans. Forskaren och 

den intervjuades unika relation kommer därmed att påverka undersökningens resultat.  

 

Forskarens känslighet och förförståelse i ämnet för intervjun spelar en annan viktig roll för en 

kvalitativ undersökning. God kunskap om det ämne som undersöks kan vara en viktig 

förutsättning för att få fram de nyanserade beskrivningar som eftersträvas, men kan också 

komma i konflikt med den förutsättningslösa och öppna inställning som beskrevs i föregående 

stycke. En balansgång mellan dessa aspekter är därmed viktig (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Redan när de första idéerna kring examensarbetet började växa fram fanns en tanke om att 

göra intervjuer. Jag såg undersökningen som ett tillfälle att ta kontakt med människor som bär 

på stor erfarenhet av att vara sångare och jag uppfattade intervjun som en bra metod för att få 

del av deras kunskaper. När jag slutligen kommit fram till underökningens syfte föll det sig än 

mer naturligt att den kvalitativa forskningsintervjun var den metod som var bäst lämpad för 

att uppnå syftet.  
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4.2 Metod och design av studien 

I följande text redogör jag för mitt val av metod, för hur jag valt ut mina intervjupersoner 

samt för intervjuernas genomförande och analys. 

4.2.1 Val av metod 

Jag valde alltså att använda mig av kvalitativa intervjuer för att uppnå studiens syfte, eftersom 

jag ville få en bild av hur olika sångare själva beskriver sitt användande av olika verktyg och 

vilka funktioner verktygen har för deras musikaliska kommunikation. Att komplettera 

undersökningen med observationer, för att få kunskap om hur sångarna kommunicerar i 

praktiken hade varit intressant. Tyvärr fanns ingen tidsmässig möjlighet för sådana studier.   

4.2.2 Urval av informanter 

Min ambition var att intervjua personer som arbetar professionellt med sång inom fyra olika 

genrer: pop/rock, klassiskt, jazz och folkmusik. Jag bestämde mig för att finna åtta 

intervjupersoner till undersökningen. Min tanke var att varje genre skulle representeras av två 

personer med olika bakgrund. För att få fram en så stor variation på sångarna som möjligt 

hade jag också en tanke om att deltagarna i undersökningen skulle bestå av både män och 

kvinnor i olika åldrar och att de gärna skulle komma från olika platser i landet. Dessutom ville 

jag undvika att intervjua sångare jag själv haft som lärare. 

 

Jag fann till slut åtta sångare som ville och kunde delta i min intervjuundersökning, två inom 

varje genre. Samtliga sångarna arbetar professionellt som sångare, de flesta på heltid. En av 

sångarna studerar ett ämne inom ett annat område på universitet men hoppas kunna ägna sig 

åt musiken på heltid i framtiden. Av de åtta sångarna är det endast en som inte studerat sång 

på musikhögskola. Av de som studerat på musikhögskola har en sångare studerat i Göteborg, 

fem i Stockholm och två på Ingesund. Samtliga sångare arbetar mer eller mindre med 

sångundervisning. Sångarnas ålder varierar mellan 26-65  år och de består av två män och sex 

kvinnor.  

 

Här följer en kort presentation av de sångare jag intervjuat: 

  

Sångare 1  

Sångare 1 är i 40-årsåldern och arbetar som sångare och sångpedagog i en stor stad i mellersta 

delen av Sverige. Han har turnerat på heltid som sångare i ett rockband och är utbildad 

afrosångpedagog på en musikhögskola. Han har erfarenhet av olika stilar inom 

populärmusikgenren samt av jazz. 

 

Sångare 2  

Sångare 2 är i 25-årsåldern och bor i en mellanstor ort i norra Sverige. Hennes musikaliska 

utbildning består främst i hennes erfarenheter som solist och korist i olika musikgrupper samt 

som soloartist. Hon framför främst egenskriven musik. Idag studerar hon ett ämne inom ett 

annat område på universitetet men ambitionen är att få ekonomisk möjlighet att ägna sig åt 

musiken på heltid. Hon har främst erfarenhet av pop- och rockmusik. 

 

Sångare 3 

Sångare 3 är i 40-årsåldern och kommer från en stor stad i mellersta delen av Sverige. Hon är 

utbildad sångare och har arbetat som frilansande sångerska sedan 1995. Hon har även arbetat 

som sångpedagog under vissa perioder. Sina kunskaper och erfarenheter som sångerska har 

hon till stor del fått ”ute på fältet”. Hon har främst erfarenhet av folkmusik men även av 

renässansmusik, jazz och andra länders folkmusik. 
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Sångare 4 

Sångare 4 är i 30-åldern och kommer från ett litet samhälle i mellersta delen av Sverige. Hon 

arbetar som sångare och sånglärare inom folksång. Hennes musikaliska utbildning består av 

studier på folkhögskola och musikhögskola samt erfarenhet från körer och olika 

folkmusikaliska projekt som spelmanslag och folkdanslag. Hon har framförallt erfarenhet av 

folkmusik och klassisk musik. 

 

Sångare 5  

Sångare 5 är i 65-årsåldern, bor i en litet stad i mellersta delen av Sverige och är idag 

pensionerad. Hans musikaliska utbildning startade först i vuxen ålder. Han är utbildad sångare 

och sånglärare på musikhögskolan och har arbetat som sånglärare på en musikhögskola fram 

tills nyligen, då han gick i pension. Han har endast erfarenhet av klassisk sången och det var 

också det enda som var möjligt att studera på musikhögskolan då han utbildade sig.  

 

Sångare 6  

Sångare 6 är i 50-årsåldern och kommer från en stor stad i mellersta delen av Sverige. Hon är 

utbildad sångare och operasångare på musikerlinje på musikhögskolan samt på 

operahögskolan. Hon har turnerat som operasångerska på heltid men arbetar idag främst som 

sånglärare. Sina pedagogiska kunskaper har hon utvecklat genom eget intresse och egen 

verksamhet. Hon har främst erfarenhet av klassisk sång. 

 

Sångare 7 

Sångare 7 är i 40-årsåldern och kommer från en stor stad i mellersta delen av Sverige. Hennes 

musikaliska skolning har sin grund i spansk musik, eftersom hon levde i Spanien i flera år 

som barn. Hon är utbildad sångerska och sånglärare på musikhögskolan. Hon har framförallt 

erfarenhet av jazz men även av populärmusik och klassisk körmusik.   

 

Sångare 8  

Sångare 8 är i 40-årsåldern och bor i en stor stad i mellersta delen av Sverige. Hon arbetar 

som frilansande sångerska och sånglärare och är utbildad sångerska. Hon har framförallt 

erfarenhet av jazz och improvisationsmusik. 

 

4.3 Intervjuernas genomförande, bearbetning och analys 

Jag formulerade 20 bestämda intervjufrågor. De första sju gällde informanternas bakgrund 

och nuvarande verksamhet som musiker och var i första hand tänkta att ge en överblick över 

sångarnas musikaliska liv. Nästa sju frågor handlade om sångarnas ideal, vad de berörs av hos 

olika sångare samt uppfattningar om vad som krävs för att bli en bra sångare inom deras 

musikgenre. De sista sex frågorna handlade om sångarnas uppfattningar kring rollen som 

sånglärare. Jag ställde dessa 20 frågor till samtliga intervjupersoner och ställde sedan 

följdfrågor utifrån deras olika svar. När jag formulerade frågorna försökte jag undvika 

ledande frågor som bär på en antydan om vilket svar intervjupersonerna förväntas ge. Istället 

formulera frågor som är öppna för alla aspekter av frågeområdet och uppmuntrar 

intervjupersonerna att svara utifrån sig själva (Johansson & Svedner, 2006).  

 

Innan jag genomförde intervjuerna gjorde jag två testintervjuer med två blivande sånglärare. 

Genom testintervjuerna fick jag pröva om mina frågor gav svar som verkligen belyser 

frågeställningarna och jag fick tillfälle att öva mig på att ställa relevanta följdfrågor. Jag 
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upplevde att intervjufrågorna fungerade bra men gjorde några små justeringar för att de skulle 

uppfattas tydligare. 

 

Jag kontaktade de åtta sångarna genom telefon eller mejl och gav en kortfattad beskrivning av 

undersökningens syfte. Efter avtalad tid och plats genomfördes två intervjuer hemma hos 

sångarna, fem intervjuer på sångarnas arbetsplats samt en via skype. Intervjuerna tog ca en 

timme vardera och spelades in med en portabel inspelningsapparat av typ minidic och/eller 

zoom.  

 

Det inspelade intervjumaterialet skrevs sedan ned med storlek 12, enkelt radavstånd, och 

resulterade i ca 60 sidor. Intervjuerna är huvudsakligen nedskrivna ord för ord men jag har 

ibland utelämnat vissa ord, meningar eller stycken som jag inte ansett vara relevanta för 

studien. Jag valde ibland att sammanfatta de beskrivningar som handlade om sångarnas 

bakgrund direkt från lyssningen. Jag har i de flesta fall skrivit markerat stakanden, 

hummanden och upprepningar med kommatecken men jag har ibland valt att inte markera 

detta i de fall då intervjupersonerna stakat sig/hummat/upprepat sig väldigt mycket. För att 

visa att jag utelämnat delar av beskrivningarna i citaten har jag markerat detta genom tre 

punkter.  

 

När jag gav mig ut för att intervjua sångarna i undersökningen var jag fortfarande mycket 

osäker på vad det egentligen var jag skulle undersöka. Jag visste dock att jag ville få en 

förståelse för sångares olika sätt att förhålla sig till musik och olika sätt att uppleva mening i 

musik. Jag visste också att jag ville undersöka sångares olika förhållningssätt utifrån en tanke 

om att en musikers sammanhang spelar en viktig roll för hur den musikaliska 

kommunikationen formas.     

 

Min första tanke var att undersöka intervjupersonernas karaktäristiska drag i deras roll som 

sångare och sånglärare, utifrån de fyra genrer sångarna tillhör. Till en början var jag inställd 

på att göra någon slags mall: ”så här gör man inom dessa genrer”. Jag ville ha konkreta frågor 

och svar med ett resultat som liknar en handbok. Jag insåg dock snart att detta var en uppgift 

som var allt för stor och dessutom inte lämplig att förena med en forskningsstudie. Fokus kom 

då mer och mer att riktas mot sångarnas uppfattningar om och förhållande till musik i rollen 

som musiker. För att avgränsa mitt syfte bestämde jag mig för att enbart fokusera på 

intervjupersonernas roll som sångare.  

 

I arbetet med att analysera intervjuerna läste jag först igenom dem samtidigt som jag letade 

efter teman och citat som belyste de forskningsfrågor jag har ställt. Eftersom syfte och 

frågeställningar var stora och allmänt formulerade var det svårt att analysera materialet. Jag 

begränsade då syfte och frågeställningar, vilket medförde att en stor del av intervjumaterialet 

inte längre var relevant för resultatet. På grund av mitt stora intervjumaterial fanns ändå 

tillräckligt med underlag för att finna relevanta citat och teman. I arbetet med att strukturera 

resultatet sökte jag efter teman som skulle belysa intervjupersonernas olika förhållningssätt 

till musikaliska kommunikation. Jag ville även lyfta fram de olika verktyg sångarna beskriver 

att de använder i sin musikaliska kommunikation. I denna process letade jag efter skillnader 

och likheter i intervjumaterialet för att kunna definiera olika variationer av hur sångarna 

beskriver att de använder och upplever olika verktyg för musikalisk kommunikation samt 

verktygens funktion.   
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I arbetet med att strukturera och formulera studien har jag använt mig av en C-uppsats skriven 

av Sandberg Jurström (2000). Uppsatsen har bland annat varit en värdefull inspiration för hur 

man kan analysera ett intervjumaterial och presentera ett resultat.  

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet och validitet handlar om studiens trovärdighet och giltighet. Vad gäller validiteten 

är det viktigt att fråga sig om man verkligen har undersökt det man avsåg att undersöka. I min 

studie vill jag vara tydlig med att syfte och frågeställningar har ändrats under arbetets gång 

och att det därmed är uppenbart att jag inte har undersökt det jag ursprungligen avsåg att 

undersöka. Detta kan ses som ett problem i studien. En viktig uppgift för mig är därför att 

redogöra för hur jag gått tillväga i arbetet på ett tydligt sätt (Kvale & Brinkmann, 2009). Trots 

att jag hade ett annat fokus i början av studien anser jag att jag har lyckats genomföra studien 

på ett trovärdigt sätt.  

 

Jag har varit noggrann i min transkribering, bearbetning samt i min analys och anser därför att 

studien är trovärdig. Jag kommer att redogöra mitt metodiska förfarande närmare i 

diskussionen. 
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5 Resultat 
I det här kapitlet redovisar jag resultatet av den analys som är gjord utifrån studiens 

forskningsfrågor och de intervjuade sångarnas förhållningssätt till musikalisk kommunikation. 

Jag kommer att presentera sångarnas beskrivningar av de verktyg de använder samt vilka 

funktioner dessa verktyg beskrivs ha i den musikaliska kommunikationen. Detta presenteras 

under följande huvudrubriker: röstteknik som verktyg, samspel som verktyg, publikens 

förväntningar som verktyg, personlighet som verktyg samt tradition som verktyg. 

 

5.1 Röstteknik som verktyg 

I den följande texten presenterar jag först hur sångarna uppfattar rösttekniska verktyg som 

medel för något specifikt i den musikaliska kommunikationen. Därefter presenterar jag hur 

sångarna beskriver röstteknik som ett mål i sig. 

5.1.1 Röstteknik som medel  

Att rösttekniska verktyg betraktas som en förutsättning för samtliga sångare är tydligt och kan 

exemplifieras genom ett citat av sångare 7, som beskriver rösttekniken som ett nödvändigt 

verktyg för att kunna behärska och använda sin röst.  

 

Sångare 7: Du måste kunna ha en kärnton som är hel och ha utvecklat ett, utvecklat 

en sådan erfarenhet så att man känner att man behärskar sin sångteknik, rösten, att 

kunna använda rösten helt enkelt. 

  

Sångaren som citeras ovan betonar att det är viktigt att utveckla en erfarenhet av att använda 

rösten för att utveckla en sådan röstteknik att det är möjligt att använda rösten på de sätt som 

sångaren vill. Röstteknik kan även vara ett medel för att omvandla en resurs till en annan. 

Sångaren som citeras nedan beskriver att man som folksångerska måste kunna omvandla en 

notbild eller en gammal inspelning till ett levande uttryck. I denna process beskrivs 

rösttekniken spela en självklar roll. 

 

Sångare 3: Man måste ha förmågan att omvandla de här visorna som man hittar i 

visböcker och på arkiv och på inspelningar, då måste ju, man måste ha en förmåga 

att kunna göra dem till någonting levande… man behöver ju givetvis ha en bra 

sångteknik att för att kunna skapa det där levandegörande. 

 

Ett annan röstteknisk funktion beskrivs vara att undvika röstskador. Sångare 2 beskriver 

tekniken som viktig för att rösten inte ska bli sliten och skadad. Eftersom hon själv haft knutar 

på stämbanden och i princip haft sångförbud under lång tid är detta något som präglat hennes 

förhållande till röstteknik och fått henne att vara uppmärksam på hur hon använder sin röst. 

Hon beskriver alltså inte röstteknik som ett viktigt verktyg för att påverka det musikaliska 

uttrycket utan som ett verktyg för att undvika skador.     

 

Sångare 2: Rösten är ett sådant känsligt instrument och det är väldigt vanligt att 

den blir skadad om man inte sköter om sig. 

 

I nedanstående citat beskriver samma sångerska röstteknik som något som sångare är tvungna 

att fokusera på för att rösten inte skall bli skadad. Att sångerskan använder ordet ”tyvärr” kan 
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vara ett uttryck för att sångaren helst skulle vilja låta bli att fokusera på detta. Hon beskriver 

inte någon annan mening med en god röstteknik utöver att undgå skador.    

 

Sångare 2: Tyvärr måste den som sjunger vara liksom extra noga annars så 

kommer den att paja. 

  

Att den rösttekniska förmågan inte är i fokus för den intervjuade sångarens musikaliska 

kommunikation, blir än mer tydligt då sångare 2 berättar att det ”är möjligt att man kan vara 

ganska dålig på att sjunga” inom hennes genre. Hon beskriver att flera sångare hon blir berörd 

av inte är några ”proffssångerskor” och inte har någon ”superutbildning”.   

 

Andra aspekter som den intervjuade sångaren lyfter fram som viktiga är att skapa en 

fungerande ljudnivå i replokalen där sångaren kan höra sig själv utan att pressa rösten för hårt 

samt att inte sjunga högre tonarter än vad rösten tål. Hon talar i nästa citat om att många 

sångare, och framförallt sångerskor, känner sig tvungna att sjunga i höga tonarter för att höras 

då medmusikerna spelar starkt. Hennes beskrivning är ett exempel hur sångare kan uppleva 

att de är tvungna att anpassa sin röstteknik för att höras. Hon beskriver detta på följande sätt: 

 

Sångare 2: Om jag försöker sjunga med till många av Sahara Hotnights tidiga låtar 

så alltså det är för ljust. Alltså det ligger jävligt ljust. Eh och visst, visst kan man ha 

en sådan röst och det är liksom naturligt på det sättet men jag tror inte alltid att det 

är det liksom, utan det kan vara att man inte hör sig själv. Så det är väl det jag vill 

komma fram till att man måste liksom försöka, i replokaler och sådant, hitta en 

nivå så att man inte måste pressa i onödan, ljudmässigt alltså.  

 

Sångerskan ger alltså uttryck för att sångare kan behöva skapa en ljudnivå där det är möjligt 

för sångaren att höra sig själv utan att pressa rösten. Ljudnivån kan därmed ses som ett 

verktyg för att kunna använda en hälsosam röstteknik.  

5.1.2 Röstteknik som mål 

Några av de intervjuade sångarna talar om rösttekniken som ett mål i sig. Rösttekniken 

beskrivs då som en stor viktig del av det musikaliska uttrycket. Sångarna beskriver att 

rösttekniken kan uttrycka den mänskliga röstens möjligheter i form av styrka, klang, frihet 

och tonsäkerhet. Den beskrivs också kunna gestalta olika känslor. Även det konkreta arbetet 

med att utveckla rösttekniken beskrivs kunna uppfattas som meningsfullt. 

 

Två sångare har gett nästan identiska svar på frågan om vad de upplever som det mest 

fantastiska med att sjunga i deras genre. De väljer båda att lyfta fram det faktum att man som 

sångare är sitt eget instrument och att upplevelsen av att de egna stämbanden kan skapa ljud 

som kan höras över en hel orkester.  

 

Sångare 6: Att man med de här två stämläpparna kan överrösta en orkester. Ja 

överrösta var väl kanske att ta i, men man kan höras över en orkester. 

 

Sångare 5: Ja det är nog att man med två små stämläppar kan höras över en hel 

orkester.  
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Sångare 6: Det är ju en fantastisk känsla det där när man känner att man har 

kontroll över sin röst. 

 

Då jag bett sångarna beskriva vad som berör dem då de lyssnar på sångare de tycker om, så 

har några av dem betonat aspekter som röstlig kontroll, frihet och styrka. Sångare 6 utrycker 

att hon blir förundrad när hon ser en sångare som ”knappt rör på munnen” men att det ändå 

kommer ”hur mycket ljud som helst”. I följande citat ger samma sångare en tydlig 

beskrivning av att hon som lyssnare kan uppleva att en sångares goda röstteknik kan 

kommunicera något fantastiskt till henne:    

 

Sångare 6: Man kan ju fångas av väldigt, väldigt bra teknik som man blir bländad 

av. Att det är så fantastiskt…  

 

Även sångare 1 beskriver hur han kan bli berörd av en sångares röstliga förmåga. Han lyfter 

framförallt fram den röstliga friheten hos den sångare han beskriver.  

 

Sångare 1: Han har en sådan otroligt, han kan verkligen göra vad han vill känns det 

som. Han sjunger både högt och starkt, svagt och i och falsett, bröströst och han 

distar och wailar … Men det är hans röstliga förmåga. 

 
Gemensamt för de föregående beskrivningarna är att sångarna uttrycker en beundran över den 

röstliga förmågan och att de talar om röstteknik som en viktig väg för ett meningsfullt uttryck.      

 

Några av de sångare som talar mycket om rösten och dess förmåga att låta på vissa sätt talar 

också mycket om att träna sin röst. Klang, placering, resonans och en smidig röst utan hörbara 

skarvar är återkommande beskrivningar. De beskriver träningen, timmar av övningar och 

fokusering på detaljer som meningsfull. Sångare 6 uttrycker att ”det är så himla roligt att 

jobba teknik” och att hon beskriver det som hennes ”grej”. Hon beskriver att det tar många år 

att träna upp en röst i hennes genre och hon lyfter fram förhållandet till den egna rösten som 

viktigt för att orka med att arbeta med sin röst så länge som krävs för att bli professionell 

operasångerska. Hon beskriver att man måste ”älska att höra sig själv sjunga” och ”älska sin 

egen röst” ... ”för att nå någonstans”.  
 

Sångarna kan sammanfattningsvis sägas ha gett uttryck för att röstteknik kan användas som 

både ett medel och ett mål i sig. Den kan vara ett verktyg för att uttrycka känslor, tolkningar, 

för att undvika röstskador samt för att kontrollera rösten på vissa sätt som kan upplevas som 

mål i sig.  

 

5.2 Samspel som verktyg 

Att samspel med andra musiker kan vara ett annat verktyg för sångarnas musikaliska 

kommunikation, är något som flera av sångarna ger uttryck för. I detta avsnitt redogör jag för 

sångarnas beskrivningar av samspel utifrån två utgångspunkter: socialt samspel som verktyg 

samt musikaliskt samspel som verktyg. 

5.2.1 Socialt samspel som verktyg 

Samtliga av de åtta intervjuade sångarna musicerar mer eller mindre tillsammans med andra 

musiker och flera av dem lyfter fram relationen till medmusiker som en viktig del i rollen som 
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sångare. Kommunikationen mellan musiker beskrivs ha olika funktioner. Den beskrivs 

fungera som ett viktigt verktyg för att klara sig i musikerbranshen eftersom den ofta bygger 

på kontakter samt som ett verktyg för att skapa meningsfulla sociala relationer och 

sammanhang.  

 

Här nedan talar sångare 3 om aspekter hon anser vara viktiga i kommunikationen med andra 

folkmusiker. Förmåga att snabbt kunna skapa ett samspel, att kunna samarbeta samt förmåga 

att ta och ge plats är egenskaper som hon ser som viktiga. Hon beskriver att 

folkmusikermusiker är beroende av andra musiker för att kunna klara sig i musikerbranschen. 

Hon menar därför att förmågan att använda kommunikativa verktyg är en viktig förutsättning 

för att kunna fungera som sångare. Sångaren beskriver detta på följande sätt:   

 

Sångare 3: Man måste ju som folksångare kanske fungera som en ensemblemusiker 

ganska bra. I och med att idag, yrkesmässigt så är det ju relativt få konserter där jag 

är helt ensam, utan nästan jämt så ska man samarbeta med många eller med några 

eller så. Att ha den förmågan att snabbt kunna etablera ett samspel att ta plats och 

att ge plats, det tycker jag är en ganska viktig förmåga inom folkmusik.  

 

Sångare 8 uttrycker att hon kommunicerar på flera plan i rollen som sångare. Hon talar dels 

om att hon möter många nya människor då hon är ute och turnerar, vilket innebär 

kommunikation. Hon berättar att andra brukar fråga henne om hon tycker att det är 

skrämmande att resa själv och att ständigt träffa nya människor, men att hon insett att hon är 

trygg i möten med nya människor. Hon uttrycker detta på följande sätt: 

 

Sångare 8 Jag kan lära känna och spela med, tror jag vem som helst. Och jag tror 

att jag skulle kunna ha ett okej samtal med vem som helst. 

 

Sångare 8 förklarar också att hon bygger sin identitet på mänsklig kommunikation och 

uttrycker att denna kommunikation sker på många olika sätt, varav musikalisk 

kommunikation endast är ett sätt. Hennes beskrivningar uttrycker att kommunikation sker på 

flera olika plan när man musicerar. Hon förklarar dels att allt musicerande innebär kontakt 

med andra människor: ”Du kan inte skapa musik själv. Man behöver historia, toner som 

någon har hittat på, erfarenhet”. Musicerande innebär alltså kommunikation oavsett om någon 

annan någonsin får höra musiken eftersom musikern kommer i kontakt med andra människor 

genom att använda sig av kunskaper som kommer från andra. Musiker är på så sätt beroende 

av andras erfarenhet och historia för att kunna skapa musik. Hon talar också om den 

kommunikation som sker musikerna emellan i ett musikaliskt möte. Hon beskriver att hon 

upplever kommunikationen med andra extra tydligt när hon improviserar eftersom det kräver 

att man är närvarande i sig själv och i andra. Eftersom den intervjuade sångaren ofta spelar 

och gör konserter med musiker hon inte träffat tidigare blir kommunikationen extra tydlig och 

hon beskriver att hon gillar den ansträngning som nya möten innebär. 

5.2.2 Musikaliskt samspel som verktyg 

Sångarna ger även uttryck för att samspel fungerar som ett musikaliskt verktyg. Sångare 7 

beskriver förhållandet till andra musiker som en viktig del av att vara jazzsångare. Att sjunga 

med andra musiker beskrivs vara en förutsättning för att lära sig sjunga jazz och hon menar 

därför att sångare är beroende av att ha andra musiker att sjunga tillsammans med. Hon 

beskriver lyssningsförmåga som ett verktyg i det musikaliska samspelet. Lyhördhet, samspel 
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och känsla beskrivs som andra viktiga aspekter för att kunna uppfatta vad medmusikerna gör 

och för att kunna svara på det de gör.   

 

Sångare7: Du kan ju inte bara ensam bli en bra jazzmusiker utan du måste ju spela 

med andra musiker i ensemble.”…”Lyhördhet, samspel och känsla. Det är 

viktigt”… Samspelet är ju oerhört viktigt för att hålla på med jazzmusik och då att 

använda örat extremt mycket, att lyssna på vad de andra musikerna gör, svara på 

det, att man får en återkoppling musikerna tillsammans och svarar på varandras 

spel, fraser. 

 

Sångare 5 berättar att han tycker om att sjunga tillsammans med andra musiker, både 

instrumentalister och sångare. Han beskriver samspelet som en dialog.  

 
Improvisation beskrivs vara ett viktigt verktyg för den musikaliska kommunikationen för 

jazzsångare. Sångare 7 beskriver att en viktig förutsättning för att kunna improvisera är att 

kunna musiken väldigt väl och menar att detta skiljer jazzsångare från sångare inom andra 

genrer. Det är viktigt att förstå vad som händer i harmonik och melodik för att kunna 

improvisera, beskriver intervjupersonen. För att kommunicera genom improvisation krävs 

alltså att man bär med sig en kunskap, ett slags teckensystem, som till stor del används och 

tolkas genom gehöret.   

 

Sångare 7: Det krävs mer av en jazzsångare än andra typer av sångare, att man 

måste kunna musiken mycket, mycket mer. Man måste kunna harmoniken, 

melodiken och improvisation för att de elementen är så viktiga i själva musiken att 

om man studerar dom som jazzsångerska så blir den automatiskt en bättre 

jazzsångerska än om man inte gör det. 

 

Samma sångerska lyfter också fram att hon upplever det som meningsfullt att kommunicera 

sina känslor med sina medspelare. Hon uttrycker alltså att sångare kan använda musikaliskt 

samspel som ett verktyg för att kommunicera känslor genom musik och att detta är ett sätt att 

skapa mening. 

 

I detta delkapitel har jag presenterat hur sångare kan använda och uppleva både socialt och 

musikaliskt samspel som verktyg samt vilka funktioner dessa verktyg fyller. Socialt samspel 

har beskrivits som ett verktyg för att skapa fungerande förhållanden till sina medspelare. 

Detta kan ses som viktigt för att kunna klara sig som musiker, för att skapa meningsfulla 

sociala relationer samt för att skapa förutsättningar för musikaliskt samspel. Det sociala 

samspelet har även beskrivits som en självklar del i all form av musicerande, då användandet 

av olika resurser kan uppfattas innebära mänsklig kontakt. Socialt samspel beskrivs också 

fungera som verktyg i sammanhang runt omkring musiken, i möten med människor på turnéer 

etcetera. Jag har även presenterats hur musikaliskt samspel kan vara ett verktyg för sångarna. 

Viktiga aspekter för att skapa musikaliskt samspel är lyssningsförmåga, lyhördhet, känsla 

samt förmåga att kunna svara på de andra musikernas spel och skapa en dialog. Sångarna 

beskriver även att musikaliskt samspel kan användas som verktyg för att kommunicera 

känslor.  

 

5.3 Publikens förväntningar som verktyg 

Flera av sångarna beskriver att de förväntningar som finns i relationen mellan sångare och 

publik kan vara ett verktyg för att kommunicera musik. I det här kapitlet kommer jag att 
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presentera hur sångarna talar om att möta publikens förväntningar samt hur de beskriver att 

igenkänning kan fungera som ett verktyg.  

5.3.1 Att bemöta publikens förväntningar 

Kommunikation mellan sångare och publik beskrivs som meningsfullt av flera av de 

intervjuade sångarna. Inför mötet med en publik bär både publiken och sångaren på 

förväntningar på vad som skall komma ur mötet. Sångare 8 beskriver att all publik är utav 

”samma stoff” genom sin vilja att uppleva något. Intervjuerna innehåller beskrivningar som 

handlar om att sångarna bär på en längtan att förmedla känslor genom musik till en publik och 

en sångare uttrycker att det är ”fantastiskt” att uppleva att publiken blir berörd.    

 

Att kunna möta en publik beskrivs som en viktig förmåga av sångare 3. Hon beskriver att en 

sångare behöver kunna möta och fronta publiken och ett sätt att lära sig det är genom 

erfarenhet. 

 

Sångare 3: Erfarenhet av konserter, att vara ute och möta publik, det kan ju också 

odla fram det där som krävs. Att man ska kunna fronta, man ska kunna möta 

publiken och kommunicera.  

 

Sångare 8 menar att det finns mycket förväntningar hos en publik inför en konsert och att det 

är ”roligt att försöka bibehålla någon slags integritet och ändå försöka ge dem någonting som 

är värdefullt, som de vill ha” Hon beskriver att detta är en utmaning varje gång hon framför 

musik. Hon beskriver också att det för en sångare handlar om ”hur man själv ser sin publik” 

och om ”hur man bemöter den”. Hon menar att ett meningsfullt möte inte nödvändigtvis 

måste innebära att publiken tycker om den musik som framförs. Hon ser i stället en poäng 

med att publiken inte vill lyssna genom att sångaren då har utmanat publiken. Sångerskan 

berättar att hon varken lyssnar speciellt mycket på musik eller sjunger i andra sammanhang än 

inför en publik. Hon upplever att det är att sjunga för folk ”som är grejen”. Hon uttrycker 

alltså att publikens förväntningar kan ses som ett verktyg för att skapa mening för både 

sångaren och publiken. Sångarens sätt att uppfatta och förhålla sig till publikens förväntningar 

kan fungera som verktyg i kommunikationen med publiken.  

 

I den musikaliska kommunikationen mellan sångare och lyssnare är lyssnarens musikaliska 

referensramar av stor betydelse, menar sångare 8. Detta är något hon uppmärksammat då hon 

turnerat på olika platser i världen och framfört musik för människor i skilda sammanhang och 

som bär på skilda musikaliska erfarenheter. Hon uttrycker att kontakten med publiken blir 

olika beroende på vad lyssnarna har för musiktradition och lyssnarvanor, och att människors 

musiktraditioner och musikvanor skiljer sig åt i olika länder och olika städer. Hon lyfter 

dessutom fram att det i små länder/städer ofta finns en tydlig hierarki bland musiker, medan 

det brukar vara mindre hierarki i stora länder/städer. I stora länder/städer finns fler musiker, 

vilket gör att det inte uppkommer lika tydliga hierarkier. Därför, säger sångaren, är det 

”lättare för folk att få vara och få spela” i större länder och städer. 

 

Sångare 8: Jag tycker att det handlar väldigt mycket om, om det är små städer eller 

stora städer. Eller små länder eller stora. Och vad de har för musiktradition. Det är 

ju det, det bygger på. Vad de är vana vid att lyssna på.   
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Ovanstående citat är alltså ett exempel på hur lyssnarens erfarenheter och upplevelser har 

betydelse för kommunikationen mellan sångare och publik.  

5.3.2 Igenkänning som verktyg 

Att känna igen sig i det som en sångare uttrycker kan vara viktigt för en publik beskriver 

sångare 7. ”När någon sångerska eller sångare uttrycker någonting som den har upplevt i livet 

som man själv har upplevt så uppstår det en sådan där känslo-connetction emellan”. I 

nedanstående citat uttrycker hon även att musik kan ha en mycket stark innebörd trots att 

musiken består av endast tre toner utan text. Det verkar här som att musikens sammanhang 

och den gemenskap som sångarna upplever är det viktiga.   

 

Sångare 7: Hockeykören som skriker wooo! Dom känner jättestarkt på en sådan 

där fotbolls eller hockyplan. För att de upplever samma känsla av den där tävlingen 

och att alla sjunger samma sak och det blir en otrolig känsla i det man sjunger då 

fast det är tre toner. 

 

En annan viktig faktor för samma sångare, som hänger ihop med igenkänning, är ärlighet. 

Hon beskriver att hon blir berörd av en sångare som hon uppfattar som ärlig och att hon inte 

blir ”lika berörd om sångaren försöker vara en fantastisk… försöker härma någonting 

jättemycket”.   

 

Sångare 2 berättar att flera av hennes nyskrivna sånger handlar om självkänsla, mod och om 

att våga sticka ut. Hon tror att många kan känna igen sig i dessa teman och har därför valt att 

lyfta fram dem för att nå ut till en större publik. I nedanstående citat beskriver hon känslan av 

att förmedla en av dessa sånger till en publik. Hon beskriver att det är något som känns skönt 

med att stå inför en publik, blotta sig, och berätta att hon inte är så modig som andra tror.   

 

Sångare 2: Jag har till exempel en låt som heter Not as brave som handlar om det 

där; I´m not as brave as you think typ och det kan ju vara lite läskigt att stå på scen 

och sjunga det, att jag är egentligen inte så jävla modig. Jag är ganska feg 

egentligen typ, men samtidigt så känns det skönt också. 

 

Sångerskans beskrivning visar att ärlighet kan användas som ett verktyg både för att skapa 

känsla av igenkänning för publiken och för att skapa en meningsfull känsla för sångaren själv 

genom att vara ärlig med sina känslor inför en publik.  

 

I detta delkapitel har presenterats hur sångarna kan förhålla sig till en publik genom att 

använda både publikens förväntningar och igenkänning som verktyg. I föregående stycke 

beskrivs hur lyssnarnas förväntningar är en självklar del i mötet mellan sångare och publik. I 

detta stycke ger sångarna dessutom uttryck för att upplevelsen av igenkänning kan användas 

som verktyg för att bemöta dessa förväntningar. Även musikens sammanhang och lyssnarnas 

känsla av gemenskap kan vara betydelsefulla aspekter för den musikalisk kommunikation. 

Sångare kan därför även använda gemenskap som ett verktyg då de bemöter en publik.  

    

5.4 Personlighet som verktyg 

Att flera sångare beskriver att de tycker att det är viktigt att utgå från sina egna känslor och 

erfarenheter i kommunikationen med en publik konstaterades redan i föregående delkapitel. I 
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detta delkapitel presenteras beskrivningar av hur personligheten kan användas och upplevas 

som verktyg på olika sätt. 

5.4.1 Att kommunicera personliga upplevelser med andra  

Flera sångare talar om att de vill förmedla personliga upplevelser genom den musik de 

sjunger samt att ett personligt uttryck är viktigt för att de själva skall bli berörda av andra 

sångare.   

 

Uppfattningen av sångares musikaliska uttryck formas inte enbart genom musikaliska 

framföranden, utan kan även skapas i sammanhang utanför musiken. Sångare 2 beskriver att 

hennes uppfattning av vad en sångare ”är för typ av människa runt omkring” är viktig för den 

musikaliska kommunikationen i rollen som lyssnare. Hon berättar att hon är intresserad av att 

veta vem personen bakom en röst är och att hon vill veta varför en sångare sjunger det den 

sjunger. På det sättet blir musiken mycket mer intressant, beskriver sångaren. Hon talar om att 

det personliga kan förmedlas genom en speciell ”nerv” i musiken och genom sångarens texter.  

Hon beskriver detta på följande sätt:  

 

Sångare 2: Det är någonting annat i musiken och i nerven och i texter och i hur 

man framför det och i hur man är för typ av människa runt omkring och så där som 

är väldigt viktigt. 

 

Samma sångare ger även uttryck för att uppfattningen om personlighet och originalitet kan 

vara intimt sammankopplat. Sångare 2 berättar att ”det är någonting som är väldigt unikt med 

varje artist som gör att man fastnar för dem”. Hon beskriver i nedanstående citat att sångare 

inom popmusikgenren ofta uttrycker sig på ett personligt sätt. Hon beskriver också att det är 

vanligt att sångare medvetet, för att skilja sig från mängden, försöker skapa ett unikt sätt att 

uttrycka den musik de framför. 

 

Sångare 2: känsla och personlighet… alltså det är ju väldigt vanligt att folk liksom 

har lite udda röster eller någon slags accent eller försöker hitta någon slags twist så 

att man ska sticka ut. 

 

Sångare 1 beskriver att det krävs talang, intresse och röstkaraktär för att bli en bra sångare och 

att det egentligen inte går att påverka någon av dessa aspekter. ”Att vara en bra sångare är att 

slå igenom som sångare” förklarar han och påpekar att en bra sångare kan låta och vara på 

många olika sätt, men att det viktigaste är att sångaren har karaktär. Han talar främst om 

sångarens röstliga karaktär men betonar också att röstkaraktären är ett resultat av sångarens 

personlighet. Detta samband innebär att personligheten kan ses som ett verktyg eller ett hinder 

för att skapa en karaktärsfull röst.  

 

Även sångare 8 beskriver att det ”personliga värdet är väldigt, väldigt viktigt”. Hon påpekar 

att sångares önskan att vara bäst kan vara ett hinder för ett personligt skapande. Hon beskriver 

att en del sångare, som har gått på de bästa skolorna och har fantastiska röster, kan låta styrda 

eller härma andra sångare och att hon inte uppskattar ett sådant musikaliskt uttryck så mycket 

som ett uttryck som hon upplever som ”fritt”. Hon ger uttryck för detta i följande citat:  

 

Sångare 8: Förra veckan hade jag en som går på en sådan här känd skola som är 

duktig och hon låter exakt som en annan sångerska, en gammal sångerska. Och då 
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sa jag att det är ju högst kriminellt liksom, du får inte göra det. Men det är 

fullständigt förståligt eftersom vi bygger ju upp det, det är ju så vi ska vara. Vi ska 

vara som det som är bäst liksom. Och så sa jag liksom det att om hon kan sjunga 

så, om hon kan härma så himla bra henne då måste hon kunna sjunga hur jäkla bra 

som helst själv. Om hon har den, hon har fokusen hon har gehöret och liksom 

klangen och riktningen och jäklar vilken röst alltså. Då kan hon ju sjunga hur jäkla 

bra som helst själv. Så det glöms liksom av på vägen. 

  

Sångare 8 talar också om att hon föredrar att skapa egna strukturer, framför att följa andras 

strukturer. Hon beskriver att hon använder improvisation som verktyg för att skapa en 

möjlighet att forma dessa strukturer på ett fritt sätt. Hon uttrycker att improvisation är ett 

verktyg för att bli närvarande i nuet samt att det därmed inte finns tidsmässig möjlighet att 

ägna uppmärksamhet åt att bedöma den musik hon uttrycker. Hon beskriver det på följande 

sätt:  

 

Sångare 8: Jag hinner ju egentligen inte tänka på vad som är bra och dåligt och jag 

står snyggt eller om jag säger något bra nu eller, utan att jag gör bara. Jag lever nu. 

Jag lär mig hela tiden och vara i nuet och uppleva och reagera och referera 

 

Även sångare 3 talar om värdet i att göra något personligt och unikt. Hon uttrycker att hon 

använder sin personlighet för att göra personliga tolkningar och arrangemang av andras 

sånger. Hon beskriver det personliga utrymmet som värdefullt.  

 

Sångare 3: Jag har ett ganska stort utrymme själv att tolka och arrangera…bearbeta 

sången… För att för oss som jobbar inom folkmusik är det ju en fördel att göra 

nånting riktigt personligt och unikt. Finns väldig individuell variation redan från 

början. 

 

Samma sångare talar också om att det är möjligt för sångare att ”ta en visa till en annan nivå” 

genom att ”hitta sitt eget uttryck”. På så sätt kan sångare ”drabbas av den magi som det skulle 

kunna vara” att sjunga en sång. Hon uttrycker alltså att det personliga formandet av musiken 

kan vara ett verktyg för att uppleva en djupare mening med den musikaliska 

kommunikationen. 

 

Att sångares musikaliska uttryck kan ha ett personligt värde är även tydligt i nedanstående 

citat. Sångare 1 ger uttryck för att sångare kan forma sitt musikaliska uttryck genom att skapa 

egna låtar samt att deras röster kan uppfattas på ett speciellt sätt i de egna låtarna. 

Så här beskriver sångare 1 sin uppfattning om en känd duo: 

 

Sångare 1: Sedan jag tycker ju om Simon and Garfunkel som är lite mer som en 

annan stil. Men det är kanske inte att jag tycker… att jag tycker att de sjunger så 

himla fantastiskt… och det tycker jag i och för sig. I deras låtar gör de det. Men det 

är ju inte så att man imponeras tekniskt. 

 

Låtskapande kan därmed vara ett verktyg för ett personligt uttryckssätt. Sångare 1 beskriver 

vidare att det viktigaste för en sångare är att uttrycka musiken på ett tydligt sätt: ”Så här 

sjunger jag. Punkt slut”. Tydlighet i det musikaliska uttrycket kan därmed ses som ett annat 

verktyg för den musikaliska kommunikationen. 

 



 30 

 

 

 

5.4.2 Att kommunicera upplevelser med sig själv  

Sångarna ger även uttryck för att ett personligt förhållningssätt till musiken kan vara ett 

verktyg för att kommunicera med sångarens egen inre värld. I detta stycke presenteras olika 

exempel på hur sångarna beskriver denna inre kommunikation. 

 

Sångare 7, som citeras nedan, ger uttryck för att den musikaliska kommunikationen har en 

inre dimension. Hon ger både uttryck för att musik är ett sätt att få kontakt med sig själv och 

för att denna kontakt i sin tur är ett verktyg för att kommunicera de inre känslorna med publik 

och medspelare.    

 

Sångare 8: Det mest fantastiska är tycker jag att man får kontakt med sig själv, sina 

inre känslor och man får utrycka dem, kommunicera dem med sina medspelare. 

 

När sångare 8 beskriver hur hon upplever jazzsång säger hon att musiken formas utifrån 

sångarens förhållande till sig själv och sitt liv. 

 

Sångare 8: … den(jazzen: min anmärkning) bygger på erfarenhet och 

livsuppfattning och ett avslappnat förhållande till sig själv och det kanske man 

behöver några år på sig för att liksom skaka av sig lite och vad är det, man säger... 

ta det med en nypa salt liksom. Så jag väntar till jag är sjuttio för då kommer jag 

vara helt grym.  

 

Även en annan sångare talar om hur låtskrivandet hjälpt henne att utvecklas som person. Hon 

förklarar att hon vågar mera genom att skriva och sjunga låtar som handlar om mod. Att skapa 

sånger, och framförallt texter, verkar fungera som ett verktyg för att utvecklas och komma 

över svårigheter.  

 

Sångare 2: Mitt huvudsakliga tema faktiskt, något som jag har skrivit ganska 

mycket om det är självkänsla och mod och att våga sticka ut och våga tro på sig 

själv. Och för att bara i och med att den här processen i att gå mot att bli soloartist 

har varit ganska tuff för mig för jag har, jag var väldigt mycket en frontfigur när 

jag var yngre och sedan kom det här med röstproblemen och då blev jag skrämd av 

det och började i stället kompa andra och fastnade lite i det och sedan har inte det 

där modet inte varit så lätt att återfå. Så att det har vart en svår resa för mig att gå 

tillbaka till det och det har liksom låtarna hjälpt mig i sig, bara genom att jag 

skriver den typen av texter så våga jag mera. 

 

Sångare 5 lyfter också fram att en sångare måste kunna relatera till den musik sångaren 

uttrycker på ett personligt plan. För denne sångare, som är klassiskt skolad och endast framför 

sånger som skapats av andra, spelar även kompositören och textförfattaren en viktig roll i 

skapandet av en känslomässig relation till musiken. Han beskriver att han skapar en tolkning 

av musiken genom att bilda sig en uppfattning om vilka känslor kompositören och 

textförfattaren avsåg att uttrycka genom musiken då den skapades. Han försöker dessutom att 

relatera denna tolkning till egna erfarenheter och upplevelser för att han skall uppleva en 

personlig mening med musiken. På detta sätt skapar alltså sångaren ett musikaliskt uttryck 

som inte endast utgår från hans personliga tolkning, utan som även innefattar hans tolkning av 



 31 

vad kompositören och textförfattaren vill förmedla med musiken. Sångaren använder därmed 

personligheten som verktyg för att översätta och omskapa andras kompositioner för att på så 

sätt skapa en personlig mening med musiken samt för att kunna förmedla denna mening till en 

publik.  

5.4.3 Trender och medias påverkan av det personliga förhållningssättet  

En ytterligare aspekt, som synliggjorts i analysen, är hur sångares personliga förhållningssätt 

till musiken kan påverkas av olika trender i samhället. Flera av sångarna talar om att det finns 

en musikkultur i samhället som beskrivs som en ”idolkultur”. Några sångare ger en bild av att 

de värderingar och ideal som innefattas i denna kultur, har förändrat många människors 

förväntningar på vad rollen som sångare innebär.       

 

Sångare 8 berättar att många sångare anpassar sitt musikaliska uttryck efter denna 

musikkultur som hon beskriver som ”den här idolvärlden”. Hon menar att den här kulturen 

går ut på att vara bäst och att den bottnar i västvärldens människors dåliga självförtroenden. I 

stället för att utgå från oss själva försöker vi vara som de som är bäst och försöker på det viset 

att tillfredställa andra, menar sångerskan. På grund av denna trend upplever hon att det är få 

sångare som sjunger med en egen karaktär och att många sångare låter styrda i sitt 

musikaliska uttryck.     

 

Hon talar även om att människors rädsla för att vara sig själva uttrycks i olika sammanhang 

runt omkring musiken, bland människor som ordnar konserter och festivaler, av journalister 

som skriver recensioner samt i publikens beteenden. Hon beskriver att hon blir ledsen av hur 

människor hanterar sin och andras musik och betonar att det är viktigt för en sångare att 

kunna förhålla sig till detta i rollen som sångare.  

 

Sångare 8: Man kan bli så ledsen på människors hantering av sin musik och 

känslor och. Folk skriver i tidningen och folk säger konstiga saker efter konserter 

och allt bygger ju på rädsla på olika plan i en men jag menar att det… ja men det 

enkla ytliga, vad som är hippt och inte hippt och våga stå på sig, att våga liksom 

nej men jag gillar inte det. Jag vill göra det här. 

 

I detta delkapitel har jag alltså presenterat hur personligheten kan användas som verktyg i 

sångarnas musikaliska kommunikation på olika sätt. Sångare kan använda personligheten för 

att kommunicera upplevelser i sammanhang runt omkring musiken, för att kommunicera i 

musikaliska framföranden, för att göra musikaliska tolkningar, i eget skapande samt för att 

skapa egna strukturer genom improvisation. Analysen har även visat att sångares röstkaraktär 

kan ses som ett resultat av personligheten samt att sångare kan kommunicera med sig själva 

genom musiken. En annan aspekt som synliggjorts i detta delkapitel är att trender i musik kan 

påverka sångares personliga förhållningssätt till den musikaliska kommunikationen. Dessa 

trender beskrivs främst som ett hindrande verktyg, men att sångare kan lära sig att förhålla sig 

till detta på ett sätt så att deras personliga förhållningssätt till musiken inte påverkas negativt.  

 

5.5 Tradition som verktyg 

Sångarna ger även exempel på att tradition kan användas som verktyg för att kommunicera 

musik. De beskriver tradition som ett socialt verktyg samt som ett musikaliskt verktyg.   
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5.5.1 Tradition som socialt verktyg 

Intervjuerna innehåller beskrivningar som handlar om hur sångares musikaliska 

kommunikation kan skapas i förhållande till en tradition. Alla sångarna i intervjun beskriver 

någon form av tradition, en del uttrycker traditionen som en viktig del medan några inte 

betonar traditionens roll lika starkt. 

 
Sångare 4 beskriver att den folkmusikaliska traditionen är en viktig del i hennes musikaliska 

kommunikation. Att ta del av den folkliga traditionen handlar inte bara om att sjunga en viss 

repertoar på ett visst sätt utan ”det är sång och dans och spel och det är alltihopa är som en 

enda gryta liksom”. Sångaren beskriver att det handlar om att vara med i ett sammanhang där 

det finns vissa värderingar. Att alla är välkomna är till exempel en viktig del inom 

folkmusiken, uttrycker den intervjuade sångerskan. Sångare 4 säger detta i följande citat: 

 

Sångare 4: Ja men som till exempel om man åker till Ransäterstämman. Det är så 

jag tycker att folkmusik ska vara, att det är ett enda stort myller bara av olika 

sorters folk, och alla är välkomna liksom. 

 

Traditionen innefattar också vissa sätt att musicera på där dessa värderingar blir tydliga. I 

spelmanslagen är alla välkomna att vara med och spela, både nybörjare och elit. Denna 

tradition, att eliten och amatörerna kan mötas i den musikaliska kommunikationen, är speciellt 

för den folkmusikaliska traditionen, säger sångare 4.   

 

Sångare 4: Eliten kan fortfarande umgås och spela med dem som är amatörerna och 

det kanske är lite unikt för den här genren. 

 

Denna tradition har dock förändrats en del eftersom folkmusiken numera finns på institutioner 

vilket gör att amatörer och elit kommer längre ifrån varandra, berättar sångare 4. Hon 

förklarar att det inom folkmusiktraditionen är vanligt att det finns en amatörglädje och en 

inställning om att ett högt konstnärligt resultat inte alltid är målet med musicerandet. Detta är 

en tradition som sångare 4 hoppas skall bestå. Hon beskriver också att folkmusikens kärna är 

att ”alla får vara med”. Det är tydligt att traditionens sociala funktion och värderingar kring 

jämlikhet och öppenhet mellan musikutövare i olika åldrar och på olika nivåer är centrala och 

att dessa gestaltas genom musikernas beteenden.   

 

Sångare 3 beskriver att en viktig aspekt inom folkmusiktraditionen är att musiken har sina 

rötter i en funktionsbakgrund. Musiken låter alltså som den gör på grund av att den från 

början var tänkt att ha en specifik funktion och på grund av att den har används som ett 

verktyg för olika ändamål. Musiken har ofta skapats och används för att kommunicera olika 

budskap i olika sammanhang.  

 

Sångare 3: (folkmusiken: min anmärkning) Kommer ur en funktionsbakgrund och 

så där, att man, det ska fungera som dansmusik, du trallar och det ska ha en 

funktion att funka till dans, eller du sjunger en vaggvisa för att barnet ska sova. 

Och det finns vissa former av arbetsmusik, vallmusik och lockrop är för att djuren 

ska komma hem. En del andra arbetsvisor har ju också sådan här tydlig funktion. 

När man satt och spann kunde man sjunga någonting ganska rytmiskt som gjorde 

att man trampade på spinnrocken i takt och sådär. 
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Idag används dock inte musiken som verktyg för de ursprungliga ändamålen i samma 

utsträckning som förr eftersom samhället har förändrats. Vallmusiken var till exempel mycket 

viktig förr, men behövs inte idag. Jag frågar sångare 3 hur hon tänker kring denna förändring 

och hon förklarar då att man ändå kan sjunga på samma sätt, fast i andra sammanhang, och 

för en publik. Sångsättet bevaras alltså, men musiken används i andra syften och 

sammanhang. 

 

Sångare 3: Ursprunget har ju gjort att musiken har formats på ett visst sätt och det 

kan man ju välja att liksom vara kvar i även om jag sjunger dom här visorna på en 

scen och för en publik idag så kan jag ju fortfarande använda rösten på ungefär 

samma sätt och det gör att det låter lite speciellt. Det svänger när jag trallar eller 

lockropen är starka eller textningen är framhävd för att det är en visa som ska 

berättas.  

 

Sångare 7 berättar att spelmiljön i hennes tradition är fattig, men att det har en positiv 

inverkan på gemenskapen mellan människorna. De ställen som jazzmusikerna spelar på är 

ofta små.  

 

Sångare 7: Klubbar, festivaler eller pyttesmå ställen, små gallerier, konstgallerier 

som man spelar på. Små affärer eller små restauranger, litet och dåligt betalt. Det är 

ju en väldigt fattig miljö…Fast det gör ju också att det blir en väldigt fin 

gemenskap mellan människor. Det händer ju att jazzmusik är i lite finare miljöer 

som kyrkor eller kammarmusiklokaler men det är ju vanligare med klubbmiljö. 

 

Sångarna som uttrycker sig i detta avsnitt ger alltså exempel på hur olika traditioner kan 

användas som sociala verktyg för sångarnas musikaliska kommunikation. De beskriver att 

deras spelmiljöer och deras sätt att förhålla sig till andra musiker i dessa miljöer kan vara 

tydligt formade av deras traditioner.      

5.5.2 Tradition som musikaliskt verktyg 

Att använda en tradition som verktyg för musikalisk kommunikation kan även innebära att 

uttrycka sig genom den musikaliska stil som används inom traditionen. Samtliga sångare talar 

om olika stilistiska ramar. De beskriver till exempel hur de har gått till väga för att lära sig en 

viss musikstil, vad de anser vara viktigt att lära sig och så vidare. Det kan handla om klang, 

röstläge, röstteknik, rytmik, improvisation, melodisk och harmonisk uppfattning, 

tolkningsförmåga, förmåga att skriva låtar och förmedla känslor i musiken. Dessa aspekter 

betonas olika starkt av olika sångare och inom olika traditioner.     

 

Sångare 7 säger att det är viktigt för en jazzsångare att studera den tradition som har funnits 

under jazzens utveckling. Hon beskriver att det är viktigt att studera traditionen både ur ett 

historiskt perspektiv och ur ett musikaliskt perspektiv. I följande citat beskriver hon vad detta 

kan handla om: 

 

Sångare 7: (En jazzsångare behöver studera: min anmärkning) vilka människor 

som har levt och i vilka miljöer och varför musiken har uppstått. Och sedan då rent 

musikaliskt, hur musiken är uppbyggt harmoniskt, melodiskt, rytmiskt och att man 

tränar på de sakerna rent tekniskt. 
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Samma sångare beskriver också att sångare kan studera traditionen för att få kunskap om hur 

musiken skall formas. Hon säger även att det är nödvändigt att studera jazzens tradition för att 

kunna skapa ett ”personligt uttryck”. 

 

Flera sångare beskriver att det musikaliska uttrycket inom deras genre har vissa stilmässiga 

ramar och ideal och att den musikaliska kommunikationen kan upplevas förvirrande om en 

sångare inte sjunger en repertoar stilenligt. Beskrivningen nedan är ett uttryck för att tankarna 

kan gå åt ”fel håll” om man sjunger en folkvisa i ett högt röstläge.     

 

Sångare 3: En annan karaktäristisk sak är att man brukar välja ganska låga 

röstlägen som tjej, gärna i altläge. Om man någon gång använder sina högre 

register så är det oftast i kulning. Men att sjunga en visa i en sådan här riktigt 

sopranläge då kommer tankarna istället att gå till romanssång eller den här svenska 

fåran där man sjunger svenska folkvisor fast på ett klassiskt manér. 

 

Samma sångare beskriver också hur hon upplever skillnaden mellan notbaserad och 

gehörsbaserad sång.  

 

Sångare 3: olikheterna framträder nästan tydligast när man separerar gehörsbaserad 

sång eller notbunden sång. Är det notbunden sång då känner jag direkt att såhär nej 

men sådär skulle inte jag ha gjort. Det är ett legato som inte finns i folksången . 

Och det är också det här med vokalerna och konsonanterna, där man sjunger på 

väldigt långa vokaler hela tiden.”…”Och i den noterade musiken så är folk ofta 

väldigt exakta och noggranna med notvärden, med fjärdedelar och åttondelar och… 

och då känner man också direkt såhär aha nej så skulle jag ju inte ha gjort. För ofta 

i min musik så har notvärdena en ganska underordnad betydelse om men ser utifrån 

ett notpapper sätt. Sen kan ju en del rytmisk musik i min genre i vara väldigt 

komplicerad faktiskt. Och det går inte och rucka på det för mycket för det skulle bli 

fel dans till exempel”...”Jag kan tycka att det låter fyrkantigt när man hör noterad 

musik framföras. 

 

Sångaren som citeras ovan ger uttryck för att en musikalisk tradition handlar om att använda 

vissa verktyg och med vissa tekniker. Hon beskriver att musiken kan formas olika beroende 

på hur den reproduceras inom traditionen. Hon uttrycker att notbunden musik, som omskapas 

genom att översätta en notbild, kan låta fyrkantig eftersom ”folk ofta är väldigt exakta och 

noggranna” i sin översättning av notbilden. Inom den gehörsbundna tradition som sångaren 

tillhör, beskrivs noter ha en underordnad betydelse. Där uttrycks gehörsspelet ha en 

överordnad funktion.  

 

Sångare 5 beskriver att en tradition kan användas som verktyg för att forma sångarnas 

kroppsspråk vid ett musikaliskt framförande. Han beskriver att den klassiska sångens 

traditionella kroppsspråk kan handla om att stå på ett visst vis eller att använda händerna på 

ett visst vis. Han berättar att han kan uppleva detta kroppsspråk som ”pålagt”, men påpekar att 

en del sångare kan uppleva att det känns tryggt att använda detta traditionellt formade 

kroppsspråk.   

 

De beskrivningar som presenterats i detta stycke visar alltså att sångare kan använda en 

traditions musikaliska stil som verktyg för att kommunicera musik på flera olika sätt.    
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5.7 Trender och medias påverkan på tradition  

I föregående delkapitel presenterades sångarnas beskrivningar av hur trender kan påverka det 

personliga förhållningssättet till den musikaliska kommunikationen. I detta stycke presenteras 

hur sångarna beskriver hur trender och media kan påverka traditioner och de uttryckssätt som 

används inom traditionerna. 

 

Sångarna talar även i relation till tradition om sångtävlingsprogrammet Idol och de 

värderingar som de upplever att programmet representerar. Sångare 5 talar om att hon och 

andra klassiska sångare har ”blivit väldigt störda eller väldigt påverkade av det här idol”. Hon 

beskriver att det är en kultur som finns överallt och att detta är en ny trend. För henne handlar 

denna trend om att ”man ska slå igenom, det ska gå på sex veckor. Från att inte någon visste 

överhuvudtaget vem man var tills man är miljonär”. Hon verkar uppfatta att den här trenden 

finns överallt i samhället och inte bara inom musikkulturen. Hon talar om att det finns många 

möjligheter för ungdomar idag och att de ofta vill ägna sig åt en mängd olika 

fritidssysselsättningar samtidigt. Hon utrycker att den klassiska sångtraditionen har svårt att 

locka ungdomar då de har en uppfattning om att det skall gå snabbt att bli en skicklig sångare 

och eftersom de inte är beredda att lägga ned den tid som krävs för att behärska den klassiska 

sången. I följande citat ger sångerskan uttryck för detta: 

 

Sångare 5: Det här med att bygga en röst och bygga en klang och placering och 

jobba med repertoar och jobba med språk och så va… alltså dom har inte riktigt 

förstått vilken lång resa det är. Och det är ju någonting som tar mycket längre tid 

än att bli pop-sångerska eller schlagersångerska”.  

 

Hon uttrycker alltså en uppfattning om att det är lättare att bli en duktig sångerska inom 

popmusiken samt att program som idol lockar människor att välja att sjunga popmusik 

eftersom det är en snabbare väg till framgång.   

 

Samma sångare talar även om svårigheten att nå ut med den klassiska sången till en publik. 

Hon beskriver att det råder diskussioner om hur man skall lyckas nå ut med musiken samt om 

huruvida man skall anpassa det klassiska sångsättet för att det skall upplevas mer 

lättillgängligt och på så sätt nå ut med musiken till en större publik. Hon beskriver att hon inte 

tror att man vinner något på att anpassa sig till samhällets trender utan att en konstform är 

som den är. Hon menar att man skall fortsätta att uttrycka den klassiska traditionen. Hon 

uttrycker sig såhär: 

 

Sångare 5: vi har väldigt, väldigt svårt att komma ut med vår musik. Och det är ju 

liksom trender i samhället överhuvudtaget för jag för jag… för kan man säga, ska 

man modernisera det då, ska man sjunga Schubert Lieder på svenska istället för på 

tyska eftersom folk inte kan tyska för då vet de inte vad man sjunger om och då är 

ju klart att då blir det kanske mer ointressant naturligtvis. Ska man då sjunga det på 

svenska och ska man jazza till det ska man, alltså den där diskussionen har ju 

funnits i flera år, vad man ska göra för att folk ska lyssna på klassisk musik men 

jag tror ju att den är ju som den konstformen är, man kan inte liksom, jag har svårt 

att se att man skulle vinna någonting med att göra om det för att få en publik. 

 

Dessa beskrivningar visar att det finns en trend i samhället som innebär att saker skall gå fort 

och att dessa trender avspeglas i trender inom musik. De visar också att den klassiska 

sångtraditionen, som kräver mycket tid, kan hamna konflikt med denna trend. Sångaren som 

uttrycker detta talar om två sätt att förhålla sig till denna konflikt: genom att anpassa 
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traditionens sångsätt efter de trender som finns, eller fortsätta att uttrycka musiken på det 

traditionella sättet.     

 

Sångare 3 ger uttryck för att media har en viktig roll i hur olika musikstilar når ut till lyssnare 

när hon säger att om man inte finns ”tillräckligt ofta på tv så finns man inte hemma hos… 

liksom gemene man”. Hon säger också att hon tror att anledningen till att folkmusiken inte 

når ut i media är på grund av att folkmusiken ligger långt ifrån populärmusiken i Sverige. Hon 

beskriver att det inte finns många folkmusikartister som har en bred publik och påpekar att 

hon tror att folkmusiken skulle tjäna på att fler folkmusiker närmar sig populärmusiken och 

att det skulle vara ”jättebra för Sverige om det kom fler Nordman”. I motsatts till sångare 5, 

vars beskrivningar presenterades ovan, beskriver alltså sångare 3 att det kan vara positivt för 

en genre att fler sångare anpassar sitt musikaliska uttryck efter trenderna i musikkulturen, för 

att på så sätt få utrymme i media och nå ut till en bredare publik.    

 

Detta delkapitel har behandlat sångarnas förhållningssätt till tradition genom att synliggöra 

sångarnas användande och upplevande av olika traditionellt formade verktyg och tekniker. 

Jag har presenterat hur sångare kan använda tradition som socialt verktyg genom att sångarna 

omskapar olika traditionellt formade beteenden och förhållningssätt till varandra. Jag har 

också presenterats hur sångarna kan använda tradition som musikaliskt verktyg genom att 

uttrycka sig genom olika musikaliska stilar som används inom olika genrers 

kunskapstraditioner. I analysen framkommer också att en traditions musikaliska stil kan 

bevaras trots att traditionens sociala sammanhang förändras i takt med samhällsutvecklingen. 

En ytterligare aspekts som synliggjorts är att sångare kan uppleva trender och media som ett 

verktyg för att nå ut till en bredare publik, men att det också kan upplevas som ett hindrande 

verktyg då de uppfattningar och värderingar som uttrycks i trender och i media kan komma i 

konflikt med de uppfattningar och värderingar som finns inom en tradition.   

 

5.6 Sammanfattning av resultatet 

I detta avsnitt gör jag en sammanfattning av resultatet. Jag inleder med att presentera de 

verktyg som sångarna har beskrivit i resultatet. Därefter presenterar jag hur sångarna 

prioriterar bland dessa verktyg genom en tabell som visar olika övergripande förhållningssätt 

till musikalisk kommunikation. 

5.6.1 Verktyg för musikalisk kommunikation  

Här följer alltså en sammanställning av de verktyg som presenterats i resultatet med syfte att 

ge en tydligare överblick av resultatet. Sammanfattningen består av de huvudrubriker, 

underrubriker samt de mer detaljerat beskrivna verktyg som presenterats i resultatet. 

    

Röstteknik som verktyg 
(Röstteknik) som medel  

-för att uttrycka känslor 

-för att uttrycka tolkningar 

-för att kunna använda rösten som man vill 

-för att undvika skador 

(Röstteknik) som mål 

-röstlig frihet, styrka och specifik röstklang 

 

Samspel som verktyg                                     
Socialt samspel som verktyg 
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-för att skapa kontakter i musikbranschen 

-för att skapa musikaliskt samspel 

-för att skapa meningsfulla sociala relationer 

Musikaliskt samspel 

-genom improvisation 

-genom lyhördhet 

-för att kommunicera känslor 

 

Publikens förväntningar som verktyg 
-genom publikens vilja att få uppleva något i musikaliska framföranden 

-genom att möta förväntningarna och fronta publiken  

 

Personlighet som verktyg 
Att kommunicera personliga upplevelser med andra 

-i sammanhang utanför musiken, vilket färgar musiken  

-i musikaliska framföranden 

-genom tolkningar av andras musik 

- genom egna musikaliska strukturer 

-genom egna musikaliska strukturer skapade genom improvisation  

Att kommunicera personliga upplevelser med sig själv 

-genom det musikaliskt gestaltande 

-genom inre kontakt  

-som förutsättning för att kunna kommunicera personliga upplevelser med andra  

 

Tradition som verktyg 
(Tradition) som socialt verktyg 
-för (socialt) samspel med medspelare och publik 

-för att uttrycka och dela värderingar 

(Tradition) som musikaliskt verktyg 

-för samspel med medspelare och publik 

-för att uttrycka en musikalisk tradition genom att använda specifika tekniker på vissa sätt 

-för att uttrycka tolkningar och personliga upplevelser  

5.7.2 Olika förhållningssätt till de verktyg som används 

För att få en bild av hur sångarna använder och prioriterar bland dessa olika verktyg, har jag 

letat efter större skillnader och likheter i sångarnas beskrivningar. Jag har funnit olika 

övergripande förhållningssätt som sångarna har till sin musikaliska kommunikation. Jag har 

valt att presentera dessa förhållningssätt i form av en tabell innehållande motsatspar. Trots att 

jag ställt upp dessa förhållningssätt som motsatspar, kan de mycket väl hänga ihop och vara 

olika aspekter i en sångares musikaliska uttryck. Tabellen skall därför ses som en bild av olika 

dimensioner av sångarnas musikaliska uttryck, som inte utesluter varandra utan som kan vara 

mer eller mindre framträdande beroende på situation och sammanhang. 

 

Att forma sitt musikaliska uttryck utifrån 

tradition handlar om att: 

 

Att forma sitt musikaliska uttryck utifrån 

personlighet handlar om att: 

 

1 Behärska verktyg och tekniker utifrån en 

traditions ideal 

Behärska verktyg och tekniker utifrån 

personliga ideal  

2 Berätta något om traditionella upplevelser 

och värderingar 

Berätta något om personliga upplevelser och 

värderingar 
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3 Tolka musik utifrån en traditions 

erfarenheter och värderingar 

Tolka musik utifrån personliga erfarenheter 

och värderingar 

4 Uttrycka något som upplevs som   

    skickligt utifrån sångarens tradition 

Uttrycka något som upplevs som skickligt 

utifrån sångarens personlighet 

5 Uttrycka något som upplevs som   

    meningsfullt genom sångarens tradition  

Uttrycka något som upplevs som meningsfullt 

genom sångarens personlighet 

6 Sträva mot ett bestämt mål med musiken Skapa möjligheter för ett obestämt mål med 

musiken 

7 Beakta medspelares tolkningar utifrån en 

tradition  

Beakta medspelares tolkningar utifrån 

personliga erfarenheter 

 
Tabell 1. Dimensioner i sångarnas musikaliska gestaltning 

 

Genom denna tabell vill jag lyfta fram två övergripande dimensioner av sångarnas 

musikaliska uttryck: tradition och personlighet. Utifrån dessa utgångspunkter skapar sångarna 

mening i den musik de framför. Jag kommer att använda dessa motsatspar som utgångspunkt 

för diskussionen i nästa kapitel, då jag kommer att ställa dem i relation till den tidigare 

forskning, de analytiska begrepp samt de teorier om musikalisk kommunikation som 

beskrivits i bakgrunden.   

 

Det övergripande syftet i den här undersökningen är få en inblick i vad musikalisk 

kommunikation kan innebära för olika sångare. För att ta reda på detta har jag undersökt vilka 

verktyg de intervjuade sångarna använder samt vilka funktioner verktygen har. I resultatet har 

jag försökt presentera en bild av sångarnas beskrivningar utifrån sex olika aspekter: teknik 

som verktyg, samspel som verktyg, publikens förväntningar som verktyg, tradition som 

verktyg, personlighet som verktyg samt media som verktyg. Jag har därefter presenterat en 

sammanfattning av de verktyg som framkommit i undersökningen samt formulerat 

ovanstående motsatspar för att visa på hur sångarna prioriterar bland olika verktyg. I nästa 

kapitel kommer jag att diskutera vad de två utgångspunkterna tradition och personlighet kan 

innebära i relation till de teorier och den tidigare forskning som presenterats tidigare.   
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6 Diskussion 
I detta kapitel kommer jag att diskutera resultatet i relation till den tidigare forskning, de 

teoretiska utgångspunkter samt de analytiska begrepp som beskrivs i bakgrunden. Jag 

kommer dock först att inleda diskussionen med att kritiskt reflektera över studiens metodiska 

förfarande. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Som tidigare nämnts, anser jag att min studie är trovärdig eftersom jag varit noggrann i mitt 

arbete med transkribering, bearbetning och analys. I en kvalitativ intervjuundersökning, där 

intervjuaren och den intervjuade skapar kunskap tillsammans, kan flera faktorer påverka 

resultatet i olika riktningar (Kvale & Brinkmann, 2009). Sådana faktorer kan vara intressanta 

att beakta i en diskussion om studiens trovärdighet. I mitt fall uppfattar jag att det som 

framförallt kan ha påverkat resultatet är min egen förförståelse i ämnesområdet, min relation 

till intervjupersonerna, intervjuernas utformning och genomförande samt mina fördomar om 

sångarnas uppfattningar och de genrer sångarna är verksamma inom. Jag uppfattar att dessa 

faktorer kan ha påverkat vilken information som kommit fram genom intervjuerna, vilka delar 

av intervjumaterialet som lyfts fram samt hur de tolkats.  

 

Mina relationer till de intervjuade sångarna skiljer sig åt. Tre av intervjupersonerna har jag 

haft som lärare i sång, varav en under flera år. Den sistnämnda känner jag därmed ganska väl. 

Två av intervjupersonerna har jag mött som lärare i andra situationer vid enstaka tillfällen och 

en av sångarna har jag lyssnat mycket på under konserter och på inspelningar. Två av 

informanterna kände jag inte till sedan tidigare. Intervjuernas genomförande skiljer sig också 

åt. Några intervjuer genomfördes mer som samtal, där jag ställde många följdfrågor, medan 

jag höll mig mer till de bestämda frågorna i andra intervjuer. På vilket sätt dessa aspekter 

eventuellt kan ha påverkat resultatet är svårt att säga.  

 

Mina fördomar om intervjupersonerna och de genrer de musicerar i är en aspekt som kan ha 

påverkat mina tolkningar. Jag märkte ofta under arbetets gång att jag hade tydliga 

uppfattningar om intervjupersonernas värderingar och att det ibland var svårt att bortse från 

dessa då jag analyserade intervjuerna. Jag inser att det inte går att göra sig fri från fördomar 

och att jag har lyft fram delar av sångarnas beskrivningar utifrån mina personliga 

referensramar. Mitt mål har dock varit att försöka förstå och beskriva intervjupersonernas 

berättelser med ett öppet sinne.  

 

Platsen för intervjuernas genomförande är en annan aspekt som kan ha haft betydelse för 

resultatet. En intervju som genomförs hemma hos sångaren skulle kunna ge andra svar än om 

den genomförs på sångarens arbetsplats, eftersom sångaren kan uppleva situationen på olika 

sätt i de olika miljöerna. Den intervju som genomfördes via skype (utan kamera) skiljer sig 

också från de andra i och med att jag inte träffade den sångaren, vilket kan ha påverkat vår 

kommunikation. 

   

Jag upplever att det stora antalet bestämda frågor påverkade intervjuerna negativt eftersom det 

därmed inte fanns tidsmässig möjlighet att ställa så många följdfrågor som jag önskat. För en 

intervjuperson var tidsramen lite annorlunda eftersom han endast hade möjlighet att prata en 

begränsad tid och det blev därför naturligt att svaren blev kortare och följdfrågorna färre. En 

stor del av intervjufrågorna berör dessutom ämnen som inte har en tydlig koppling till syftet. 
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Om jag hade kommit fram till mitt slutgiltiga syfte från början hade arbetsprocessen sett 

annorlunda ut. Om så hade varit fallet hade jag till exempel utformat intervjufrågorna på ett 

annat sätt. Jag hade uteslutit de frågor som berör intervjupersonernas roll som sånglärare och 

anpassat de övriga frågorna mer efter studiens syfte och frågeställningar. Mitt urval av 

informanter hade sett annorlunda ut eftersom jag inte hade begränsat mig till att intervjua 

sångare från endast fyra genrer. Jag hade också haft en helt annan förförståelse i mitt 

forskningsämne, vilket skulle ha påverkat hela processen. På grund av mitt stora 

intervjumaterial och genom att många av mina intervjufrågor ändå berörde mitt slutgiltiga 

syfte kunde jag omformulera syfte och frågeställningar och forma resultatet på ett sådant sätt 

att avsikt och resultat hänger ihop. Jag har vid flera tillfällen önskat att jag hade gjort 

annorlunda från början och bestämt mig för ett hållbart syfte från början. På så sätt hade jag 

kunnat uppnå syftet på ett djupare plan. Men, jag uppfattar också att forskning handlar om att 

kunna ändra sig, anpassa sig till ny information och vara öppen för att forma studien därefter. 

Jag vill även framhäva att dessa ”misstag” även kan ses som styrkor. Att mina intervjufrågor 

var ställda i ett annat syfte än det slutgiltiga medförde förmodligen att intervjupersonerna 

berörde studiens ämnen mer spontant. Jag anser att jag fått svar som ger intressanta resultat 

genom intervjufrågorna utifrån det slutgiltiga syftet.      

 

6.2 Att uttrycka strukturer genom musik 

Jag vill inleda diskussionen med att belysa en viktig utgångspunkt jag kunnat konstatera i min 

analys av resultatet: sångarnas musikaliska kommunikation kan beskrivas innebära ett 

gestaltande av olika strukturer. Sångarna har beskrivit att de använder vissa verktyg och vissa 

tekniker för att forma och uttrycka strukturer genom musik. För att ge några exempel på hur 

sångarna ger uttryck för detta kan nämnas sångarnas beskrivningar av hur de formar 

strukturer genom tonföljder (melodier), tonlängder (rytmer), klangliga strukturer 

känslomässiga strukturer, strukturer i kroppsspråk och genom musikaliskt samspel. Som 

resultatet visar, beskriver sångarna att de uttrycker sig genom en mängd olika strukturer 

samtidigt och att de i dessa strukturer använder sig av flera samtidigt förekommande resurser, 

vilket innebär att deras kommunikation kan beskrivas som multimodal (Kress et al., 2001). 

Jag uppfattar att sångarna beskriver en strävan efter att forma det musikaliska uttryckets 

strukturer utifrån olika syften. Det kan exempelvis handla om att skapa strukturer som 

gestaltar ett ”ärligt utryck” (sångare 7), en ”fantastisk teknik” (sångare 6) eller strukturer som 

innebär att sångaren kan ”vara i nuet och uppleva” (sångare 8).  

 

Utifrån detta resonemang tolkar jag att dessa strukturer tillsammans bildar en konstruktion 

samt att denna konstruktion kan upplevas som mer eller mindre hel. Jag uppfattar därmed att 

en övergripande funktion som sångarnas verktyg fyller är att de kan skapa helhet i det 

musikaliska uttryckets konstruktion samt att de genom dessa helheter skapar mening. Jag vill 

här hänvisa till Nachmanovitch (1990) som ger en bild av musikens strukturer i följande citat:  

 

Man kan iaktta hos musiken så som hos en organism, både segmentering, 

förgrening, symmetri, spiralrörelse och enhet i den intrikata mångfalden. Man kan 

iaktta kompaktheten, knappheten, fullständigheten och det öppna slutet i dess 

organisation. Dessa är strukturella, formella kvalitéer, men de är inte abstrakta. 

(Nachmanovitch 1990, s. 168) 

 

Nachmanovitch (1990) talar alltså om att man kan iaktta strukturer i musiken, att dessa kan ha 

olika kvalitéer och poängterar att dessa inte är så abstrakta som man kanske först tror. 
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Om en sångares uppgift är att gestalta olika strukturer genom sitt musikaliska uttryck, och 

som tillsammans skall bilda en helhet, vilka verktyg kan då sångaren använda för att uppleva 

och bedöma helheten i sitt musikaliska uttryck? När jag analyserar sångarnas beskrivningar av 

deras mål med den musikaliska kommunikationen samt ställer dessa beskrivningar i relation 

till Nachmanovitchs (1990) teorier drar jag följande slutsats: nivån av helhet/mening med den 

musikaliska gestaltningen kan endast avgöras i sångarens eller lyssnarens upplevelse, vilken i 

enlighet med Säljö (2000) är ett resultat av sociala och kulturella erfarenheter. Genom 

upplevelsen kan sångaren/lyssnaren göra en personlig bedömning av huruvida det musikaliska 

uttryckets konstruktion håller, om den bär upp sig själv samt av hur väl den motiverar sin 

egen existens. Jag vill exemplifiera mitt resonemang genom att påminna om hur sångare 3 

beskriver att han upplever röstteknisk skicklighet och röstkaraktär som de mest centrala 

aspekterna för att han skall bli berörd av en annan sångare. Men, poängterar han: 

 

Sångare 1: Sedan tycker jag ju om Simon and Garfunkel som är lite mer som en 

annan stil. Men det är kanske inte att jag tycker, att jag tycker att de sjunger så 

himla fantastiskt. Och det tycker jag i och för sig. I deras låtar gör de det. Men det 

är ju inte så att man imponeras tekniskt. 

 

Alltså: den intervjuade sångaren beskriver först att han berörs av sångare som sjunger med 

röstteknisk skicklighet och röstkaraktär. Men, han påpekar också att han kan bli berörd av 

sångare som han inte uppfattar som tekniskt skickliga. Han upplever till exempel att Simon 

and Garfunkel sjunger bra i deras låtar. Utifrån mitt resonemang betyder det att om Simon 

and Garfunkel kan motivera sitt musikaliska uttryck genom att dess konstruktion upplevs som 

hållbart och trovärdigt, kan de ändå beröra den intervjuade sångaren, trots att han inte 

uppfattar dem som tekniskt skickliga. Simon and Garfunkels sångteknik kan nämligen ses 

som ett resultat av och som en del av en större helhet som utgår från sångarens motiv med 

musiken. I en senare kommentar av samma sångare blir min poäng ännu tydligare ”Det finns 

ju gåshud i allt på något sätt. Det gäller bara att hitta det.” Min slutsats är alltså att detta ”det” 

som sångaren säger att det gäller att hitta, handlar om att det musikaliska uttrycket upplevs 

som helt och därmed innebär en meningsfull upplevelse.    

 

Nachmonovitch (1990) uttrycker en annan aspekt som jag finner relevant för att förstå hur det 

går till då vi uppfattar helheten i ett musikaliskt uttryck. Han liknar musiken vid ett levande 

väsen och menar att vi upplever musik med hela kroppen eftersom vi själva är levande 

organismer. Han beskriver vidare att kommunikation skapas genom en delad erfarenhet samt 

genom att det finns en förbindelse mellan musikerns och publikens känslomässiga verklighet. 

Utifrån Nachmanovitchs teori uppfattas alltså sångarnas musikaliska helhet fysiskt, genom 

hela kroppen. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv, i enighet med Säljö (2000), betyder denna 

teori att det faktum att vi är levande organismer innebär att vi kan användas som verktyg för 

att uttrycka och uppleva musik. Även den delade erfarenheten kan ses som verktyg. Sångare 

kan använda en delad erfarenhet som verktyg för att skapa en kommunikation mellan 

sångarens och lyssnarens känslomässiga verkligheter.  

    

En annan tanke hos Nachmanovitch (1990) är att skapande människor behöver vara ”trogna 

den oupptäckta helhet som ligger bortom självet och den vision vi har idag” (s. 172). Genom 

att forma musiken genom improvisation och genom ett kreativt förhållningssätt utifrån både 

vår personlighet och genom öppenhet inför den okända helheten kan vi uppleva denna helhet 

och på så sätt själva uppleva oss hela, beskriver Nachmanovich. Utifrån ett sociokulturellt 
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perspektiv, i enighet med Säljö (2000), betyder detta att ett kreativt förhållningssätt kan ses 

som ett verktyg för att skapa och uppleva helhet i det musikaliska skapandet.  

 

Sångare 8 ger uttryck för ett liknande perspektiv då hon beskriver att musikalisk gestaltning 

för henne handlar om att skapa egna strukturer. För att skapa egna strukturer använder 

sångerskan improvisation som verktyg. Hon uttrycker att verktygets funktion är att hon lär sig 

uppleva, reagera och referera i nuet.  

 

Sångare 8: Jag hinner ju egentligen inte tänka på vad som är bra och dåligt, om jag 

står snyggt eller om jag säger något bra nu eller, utan att jag gör bara. Jag lever nu. 

Jag lär mig hela tiden och vara i nuet och uppleva och reagera och referera. 

 

Öppenhet inför det okända ses alltså som ett viktigt förhållningssätt till musikalisk gestaltning 

för Nachmanovitch (1990). Han menar att vi medvetet måste söka vårt hjärta och dess vilja 

samtidigt som vi öppnar oss för det vi inte känner till för att därigenom finna ”sanningen”. 

Han beskriver vidare att denna sanning verkar handlar om att vara ärlig i sitt musikaliska 

uttryck. Jag vill här även hänvisa till Kierkegaard (2002) som betonar det personliga valet 

som en nyckel i skapande av våra personligheter. Han menar att om vi är omedvetna i våra val 

innehåller de ingen kunskap om vår personlighet, men att vi genom att träna oss i innerlighet 

och i att göra medvetna val, kan upptäcka vår personlighet. Dessa teorier finner jag 

användbara att beakta för att få en djupare förståelse för hur sångarna kan använda det 

personliga valet som verktyg för sin musikaliska gestaltning. Utifrån Kierkegaards teorier kan 

sångare träna sig i att göra medvetna val för att skapa både personliga musikaliska uttryck och 

personlighet. Jag finner att sångarna ger uttryck för båda dessa aspekter. Sångare 7 uttrycker 

till exempel att en av de mest fantastiska aspekterna med att sjunga är att komma i kontakt 

med sina känslor. Musiken är då ett verktyg för att komma i kontakt med personligheten. Ett 

exempel på hur personligheten kan användas för att upptäcka musiken ger sångare 3, då hon 

beskriver att hon tycker om att ha ett ”stort utrymme själv att tolka och arrangera… bearbeta” 

en sång. Hon använder då sin personlighet som ett verktyg för att tolka och upptäcka 

musiken. Genom att sätta dessa teorier och exempel i relation till det sociokulturella 

perspektivet, uppfattar jag att sångares medvetna val kan ses som ett verktyg för att skapa ett 

personligt musikaliskt uttryck samt för att forma personligheten. En annan slutsats utifrån 

dessa teorier är att den musikaliska kommunikationen blir meningsfull genom sångarens val 

av verktyg. Sångarens val kan sålunda, i enlighet med det socialsemiotiska och sociokulturella 

perspektivet, användas som verktyg för att skapa mening och helhet i det musikaliska 

uttrycket. (Säljö, 2000; Kress et al., 2001; Kierkegaard, 2002)   

     

Det är frestande att definiera skillnader på olika typer av strukturer, som formella strukturer 

och känslomässiga strukturer. Nachmanovitch (1990), som väljer att tala om skönheter och 

kvalitéer i musik, menar att det till exempel finns formella skönheter, känslomässiga 

skönheter och inre skönheter. Sångarna ger ett visst uttryck för att en sådan uppdelning kan 

vara motiverad. Jag uppfattar dock att det finns många luckor i ett sådant resonemang vid 

närmare eftertanke. En känsla som kan uppfattas intetsägande kan få mening genom att den 

uttrycks i en form som uppfattas som skön. På samma sätt kan en intetsägande form plötsligt 

uppfattas som skön om den befruktas av känslomässig skönhet. Jag väljer därför att inte 

betona några sådana skillnader. Jag vill istället betona musikens strukturella helhet och 

motivering av sin egen existens samt den musikaliska kommunikationens multimodala 

karaktär. Sångarnas beskrivningar visar att de uttrycker sig genom en väv av strukturer, att de 

kan betona vissa strukturer, men att dessa strukturer ändå förutsätter varandra.  
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Jag har här försökt att beskriva hur sångarnas musikaliska gestaltning kan ses som ett 

skapande av olika strukturer med hjälp av olika verktyg och tekniker. Jag har belyst sångarnas 

strävan efter en helhet samt diskuterat hur denna helhet kan identifieras och mätas.   

 

6.3 Utgångspunkter för musikalisk gestaltning  

Jag vill nu diskutera hur sångarna kan forma sina musikaliska uttryck utifrån tidigare 

erfarenheter och upplevelser med utgångspunkt i två övergripande förhållningssätt: tradition 

och person. Dessa begrepp vilar på den tabell och de dimensioner jag visade i slutet av 

resultatkapitlet. De kan ses som motsägande varandra, men jag vill istället visa att de formar 

och förutsätter varandra. Jag kommer att diskutera vad dessa utgångspunkter kan innebära 

utifrån teorier och tidigare forskning om musikalisk kommunikation.  

6.3.1 Att forma sitt musikaliska uttryck utifrån tradition 

Att forma sitt musikaliska uttryck utifrån en tradition, handlar om att gestalta erkända 

musikaliska uttryck/verk, värderingar och beteenden genom att efterlikna strukturerna i de 

uttryck/verk, värderingar och beteenden som används inom en tradition. Genom att använda 

det sociokulturella perspektivet (Säljö 2000), har jag kunnat visa att sångarna uttrycker att de 

använder olika intellektuella, fysiska och kroppsliga verktyg för att efterlikna olika 

traditioners strukturer så likt som möjligt. I ett sådant förhållningssätt till den musikaliska 

gestaltningen är det därför viktigt att sångaren kan identifiera och uttrycka de små nyanser 

som krävs för att efterlikna det traditionens strukturer samt att utveckla tekniker för att 

gestalta dem. Sångare 5 och 6 beskriver till exempel röstteknik som ett verktyg för att forma 

ett musikaliskt uttryck utifrån en traditions ideal. De använder rösttekniska verktyg för att 

forma till exempel klang, placering, resonans och en smidig röst utan hörbara skarvar. 

Sångare kan även använda traditionens tolkningsramar som verktyg för att skapa sig en 

uppfattning om vilka känslostrukturer som uttrycket/verket kan gestalta. Sångare 5 uttrycker 

att han både vill sätta sig in i kompositörens och textförfattarens tolkning av ett verk. Han 

berättar att han även gör en egen personlig tolkning, men aldrig enbart. Detta är några 

exempel på hur sångarna beskriver att de använder en tradition som utgångspunkt för att få en 

uppfattning om musiken och för hur den kan uttryckas.  

 

Att sångare kan använda kroppsspråket för att gestalta musik har konstaterats av flera forskare 

(Davidson 2005; Sandberg Jurström 2009). I Davidsons (2005) studie av hur en sångerska 

använder kroppsspråket i en sång uttryckt på traditionellt respektive eget/personligt sätt, är det 

tydligt att sångares kroppsliga musikaliska kommunikation kan vara format av en tradition. I 

den traditionellt sjungna versionen använder sångerskan i studien ett mer utåtriktat 

kroppsspråk och hon berättar att hon projekterade musiken på publiken. Hon beskriver också 

att hon använde en mer pålagd gestik samt att hon upplevde fler kulturella barriärer mellan 

henne och publiken än i den egna versionen. Jag finner en liknande uppfattning hos sångare 5, 

som berättar att han upplevt en ”typiskt klassisk framtoning” som ”påklistrad”, där man skall 

göra med händerna på ett visst vis, se på ett visst vis etcetera. Både den intervjuade 

sångerskan i Davidsons studie och sångaren i min studie ger alltså uttryck för att kroppslig 

kommunikation som formas utifrån en tradition kan upplevas pålagd. Sångerskan i Davidsons 

intervju beskriver dessutom att en pålagd gestik kan skapa barriärer i kommunikationen med 

en publik.   

 

I resultatet beskriver sångarna att deras traditioner innehåller olika värderingar. De ger 

exempel på vad dessa värderingar kan vara samt på hur dessa värderingar uttrycks. Ett sådant 

exempel ger sångare 4 då hon berättar att en central värdering inom folkmusiken är att ”alla 
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får vara med”. Hon ger sedan uttryck för hur denna värdering formar musikernas 

förhållningssätt till varandra när hon berättar att ”eliten kan fortfarande umgås och spela med 

dem som är amatörerna.” Hon ger även utryck för samma värdering när hon beskriver en känd 

folkmusikstämma: ”Ransäterstämman - Det är så jag tycker att folkmusik ska vara, att det är 

ett enda stort myller bara av olika sorters folk, och alla är välkomna liksom.” Att även 

traditionens musikaliska stil vad gäller till exempel klang också kan användas för att gestalta 

en traditions olika värderingar, blir tydligt när sångare 3 uttrycker att tankarna kan ”gå åt fel 

håll” om en sångare sjunger en folkvisa med ett ”klassiskt manér”. Dessa exempel visar hur 

en sångare kan forma sin musikaliska gestaltning genom att tillägna sig och utnyttja fysiska 

och kognitiva resurser, byggda på olika traditioner av strukturer, för att sedan kommunicera 

dem vidare i andra sammanhang. På det viset återskapas traditionens kunskaper och 

värderingar (Säljö, 2000).   

6.3.2 Att forma sitt musikaliska uttryck utifrån personlighet                                                    

Jag vill nu peka på en annan utgångspunkt för musikalisk gestaltning som blivit synlig genom 

studien. Den går ut på att gestalta personliga musikaliska uttryck/verk, värderingar och 

beteenden genom att efterlikna strukturer i personliga upplevelser och erfarenheter. Jag vill 

diskutera hur sångare kan använda och uppleva intellektuella, fysiska och kroppsliga verktyg 

för att upptäcka och/eller fantisera fram känslomässiga strukturer utifrån sina personliga 

erfarenheter samt hur verktygen används för att gestalta dessa strukturer genom musik. Jag 

använder därmed det sociokulturella perspektivet för att synliggöra att sångares 

känslomässiga värld kan ses som ett verktyg (Säljö, 2000). Sångare 3 beskriver att en sångare 

kan drabbas av en magi genom musik och att det är möjligt att ta en visa till en annan nivå 

genom att uttrycka visan på ett personligt sätt. Sångaren beskriver alltså att personliga 

upplevelser och erfarenheter kan vara viktiga verktyg för att höja både upplevelsen av att 

uttrycka musiken och musikens kvalité. Sångare 7 ger också uttryck för att personliga 

upplevelser och erfarenheter kan vara verktyg för att uttrycka musik. Hon beskriver att 

jazzmusik ”bygger på erfarenhet och livsuppfattning och ett avslappnat förhållande till sig 

själv”. Att personligheten kan vara ett verktyg för att gestalta även röstens strukturer på ett 

personligt sätt blir tydligt när sångare 2 beskriver att sångare inom pop/rockmusik ofta 

använder ”udda röster eller någon slags accent eller försöker hitta någon slags twist så att man 

ska sticka ut.” Sångaren använder då personligheten som verktyg i syfte att forma en unik röst 

som skiljer sig från mängden.  

 

Det är möjligt att se flera likheter med resultaten i den här studien och de resultat som 

Davidson (2005) har kommit fram till. Den sångare som observeras och intervjuas i 

Davidsons studie beskriver att hon upplever att hon uttrycker sina ”riktiga känslor” i den 

egna/personliga versionen. Observationen visar också att hon använder sina kroppsliga 

verktyg på andra sätt, jämfört med den traditionella versionen. Sångarens kroppsliga 

kommunikation beskrivs illustrera ordens mening eller musikens ornament. Hon beskrivs 

blunda och använda expressiva ansiktsuttryck. Studien visar att sångerskan använder olika 

verktyg med olika tekniker samt utifrån olika syften i de två versionerna. Hon berättar 

dessutom att hon upplever de musikaliska framförandena på olika sätt. Davidsons resultat 

styrker därmed min uppfattning om att det är relevant att diskutera sångares musikaliska 

kommunikation utifrån personlighet och tradition. Mitt resultat ger dock inte mycket 

information om hur sångarna använder kroppsliga verktyg för att kommunicera utifrån 

personligheten.    

  

Att använda personligheten som verktyg för musikalisk kommunikationen kan även relateras 

till Sandberg Jurströms (2009) studie av hur körledare samspelar med körsångare. Hon 
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beskriver att ett sätt för körledarna att gestalta och kommunicera sina musikaliska idéer till 

körsångarna kan vara genom att associera till företeelser utanför musiken. Körsångarna kan 

sedan välja att översätta och/eller omskapa dessa associationer. Jag uppfattar att det Sandberg 

Jurström menar med företeelser utanför musiken, kan liknas vid det jag kallar personliga 

upplevelser och erfarenheter. Likheten består i att sångaren/körledaren gestaltar musik genom 

att ge uttryck för upplevelser och erfarenheter som associerar till vardagliga och personliga 

känslor eller upplevelser.   

 

6.4 Tradition och person som utgångspunkter för musikalisk lärande    

I tidigare studier av olika förhållningssätt till musik använder både Ohlson (1993) och Saar 

(1999) begrepp som handlar om tradition och person. I dessa fall fokuserar studierna på olika 

förhållningssätt till musikaliskt lärande. Ohlson har i sin studie kommit fram till begreppen 

reproducerande och kreativ undervisning och Saar har kommit fram till begreppen att lära sig 

spela och att spela. I min studie uppmärksammar jag alltså aspekter som synliggjorts i tidigare 

forskning inom ett närliggande område.   

 

Reproducerande undervisning innebär att undervisningen utgår från tradition, vilket kan 

jämföras med min beskrivning av att forma sitt musikaliska uttryck utifrån tradition. Kreativ 

undervisning innebär att undervisningen utgår från elevens intressent och motiv, vilket kan 

jämföras med att forma sitt musikaliska uttryck utifrån person. Att forma sitt musikaliska 

uttryck utifrån tradition kan även liknas med Saars (1999) begrepp att lära sig spela, eftersom 

de båda förhållningssätten handlar om att tillägna sig vissa kunskaper utifrån en nedärvd 

kollektiv kunskapstradition. Att forma sitt musikaliska uttryck utifrån personligheten 

påminner om Saars begrepp att spela eftersom båda förhållningsätten handlar om att ”de 

musikaliska handlingarna är riktade mot att skapa musik med instrumentet som redskap” 

(Saar, s. 145).     

 

Att musiker kommunicerar genom ett användande av flera verktyg samtidigt har alltså 

konstaterats av flera forskare (Davidson, 2005; Sandberg Jurström, 2009). Lillistam (2006) 

betonar att vi kommunicerar budskap genom våra olika beteenden i form av till exempel 

kroppsspråk, kläder och andra sociala koder. Även i denna studie är det tydligt att de 

intervjuade sångarna använder flera resurser samtidigt för att kommunicera sin musik. Det är 

framförallt tydligt att sångarna använder olika verktyg för att forma och förmedla musiken. 

Sandberg Jurström beskriver i sin studie att arbetet med att forma och kommunicera musiken i 

kör ofta handlar om att göra transformeringar av en semiotisk resurs till en annan semiotisk 

resurs. I Sandberg Jurströms studie kan det till exempel handla om att körsångarna skall 

omvandla semiotiska resurser i form av körledarens blick eller handrörelse, begreppsliga 

förklaringar eller en notbild. Dessa omvandlingar kan ske genom att körsångarna försöker 

imitera, omskapa eller översätta de uttryck de ser och/eller hör för att de sedan ska kunna 

uttryckas genom körsångarnas röster. Dessa förhållningssätt kan liknas vi de förhållningssätt 

sångarna i min studie ger uttryck för. De måste också imitera, omskapa och/eller översätta 

olika uttryck de hör och ser. I detta fall kan det handla om att översätta noter och texter, att 

omskapa traditionella strukturer, att omskapa personliga upplevelser och/eller att imitera eller 

omskapa medmusikanternas uttryck.       

 

6.5 Sammanfattande diskussion och slutord 

Bilden av vad av de intervjuade sångarnas musikaliska gestaltning kan innebära, har 

utkristalliserat sig under diskussionens gång och är nu skarpare än i resultatet. Från att ha 
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analyserat och presenterat olika delar av sångarnas beskrivningar i resultatet, som enskilda 

pusselbitar var för sig, har jag i diskussionen försökt att sammanfoga dessa pusselbitar till en 

helhet för att få en övergripande uppfattning om vad dessa pusselbitar tillsammans gestaltar.  

 

En slutsats i diskussionen är att sångarnas musikaliska kommunikation kan beskrivas innebära 

ett gestaltande av olika strukturer. Det kan vara känslomässiga strukturer, traditionella 

strukturer, rösttekniska strukturer, etcetera. Tillsammans bildar dessa strukturer en 

konstruktion som kan upplevas mer eller mindre hel. Jag har visat hur sångarna kan använda 

olika verktyg för att gestalta strukturerna och för att skapa en helhet av dem. Jag uppfattar 

också att det är genom att uppnå helheter som sångarna upplever mening. Jag har även 

uppmärksammat att sångarna uttrycker att de formar deras musikaliska gestaltning utifrån 

personliga erfarenheter samt utifrån olika traditioners kollektiva erfarenheter. Jag vill dock 

poängtera att denna uppdelning handlar om att synliggöra olika aspekter av musikalisk 

gestaltning och att det egentligen inte går att påstå att vissa erfarenheter är individuella och 

andra är kollektiva. Jag ser dock en skillnad i hur sångarna väljer att fokusera på dessa 

utgångspunkter. Jag har försökt att diskutera hur de förhåller sig i sina roller som individer 

och som delar av olika kollektiva sammanhang samt hur dessa aspekter samspelar och 

förutsätter varandra. Detta faktum blir tydligt när sångare 5 talar om att det personliga 

uttrycket är ett resultat av att de traditionella aspekterna ”är fullbordade”. Han beskriver att 

hans personliga känsla kan uttryckas först när han finslipat alla tekniska detaljer. Han verkar 

se de traditionella idealen vad gäller teknik och uttryckssätt som en väg för att uttrycka något 

personligt, men vill samtidigt uttrycka något mer en det personliga, såsom en tolkning av 

kompositören och författarens budskap. Sångare 1, som betonar den röstliga förmågan och 

karaktären som ett viktigt verktyg, uttrycker ett starkt samband mellan röstkaraktär och 

personlighet. Han uttrycker att personligheten spelar roll för det musikaliska uttrycket genom 

att den påverkar röstkaraktären och sångarens kommunikation av musiken. I dessa 

beskrivningar är det tydligt att sångare kan betona vissa uppfattningar och värderingar i 

formandet av sitt musikaliska uttryck, men att dessa aspekter är beroende av varandra.  

 

Det är även tydligt att sångarna kan betona gestaltningen av vissa strukturer och 

utgångspunkter olika starkt vid olika tillfällen. En sångares fokus kan variera beroende på var 

i den musikaliska processen sångaren befinner sig. För vissa kan till exempel det tekniska 

arbetet med att forma musikaliska strukturer genom röstteknik innebära stor mening vid ett 

stadium, medan det vid ett senare tillfälle kan handla om att något annat, som att uttrycka en 

känsla. För andra kan den personliga kommunikationen vara det mest betydelsefulla 

förhållningssättet i låtskapande, kommunikationen med medspelare kan vara viktigare i en 

annan fas och sedan kan kommunikationen med publiken vara det som upplevs mest 

meningsfullt. Jag kan alltså konstatera att sångare kan betona olika aspekter av den 

musikaliska kommunikationen olika starkt vid olika tillfällen i musicerandet, men också att 

den sker på flera plan samtidigt. I enighet med det sociokulturella, multimodala och 

socialsemiotiska perspektivet (Säljö, 2000; Kress et al., 2001) är situation och sammanhang 

avgörande för hur sångare väljer att kommunicera, vilka verktyg som används, vad som 

betonas samt vad som upplevs som meningsfullt. Slutligen kan jag konstatera att sångares 

förmåga att kommunicera på flera plan samtidigt, anpassat efter situation och sammanhang, 

på ett sätt där kontakten inåt och utåt mot publik och medspelare upplevs trovärdigt, kan vara 

viktigt för en meningsfull kommunikation genom musiken för såväl sångare, medspelare och 

publik.     
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6.6 Undersökningens betydelse 

Min uppfattning är att sångares musikaliska kommunikation verkar vara ett ganska outforskat 

ämne, något som förvånar mig eftersom sångare ofta har en framträdande roll i olika 

sammanhang. Jag tycker att min studie är ett litet men ändå betydelsefullt bidrag till den 

forskning som finns.  

 

Resultatet kan ha betydelse för andra som vill söka förståelse för vad musikalisk gestaltning 

kan innebära för sångare. Den kan också vara intressant för någon som vill få en förståelse för 

musikalisk kommunikation i allmänhet eller för den som vill få kunskap om hur musiker med 

andra instrument kommunicerar. Jag upplever, som tidigare nämnts, att såväl sångare och 

sånglärare som instrumentalister och ”vanliga” musiklyssnare kan ha trångsynta uppfattningar 

om musikens mening. Jag önskar att undersökningen kan ses som ett litet bidrag för ett ökat 

intresse och djupare förståelse för olika sångares uttryckssätt och som en inspiration för det 

egna musicerandet och/eller lyssnandet. Jag har försökt att förstå och beskriva vad de 

intervjuade sångarna upplever som fantastiskt med deras olika vägar för att kommunicera 

musik. Jag upplever också att jag har lättare att förstå andra sångare och musikers perspektiv 

på hur de väljer att forma och kommunicera sin musik idag, jämfört med innan jag skrev 

uppsatsen.  

 

Jag ser studiens resultat som användbart för mig och andra sång/instrumentallärare, eftersom 

vi måste kunna möta och förhålla oss till våra elevers olika förväntningar på vår undervisning.  

Jag hoppas att studien kan användas för att synliggöra sångares musikaliska gestaltning på 

nivåer man sällan talar om samt för att problematisera uppfattningen om vad sångarens 

uppgift kan innebära. Utifrån den tydliga kopplingen mellan sångares syften med musiken 

och val av verktyg och tekniker som synligorts i studien, vill jag lyfta fram att det kan vara 

viktigt att ha förståelse för elevers olika mål, förhoppningar och värderingar om musik. En 

ökad förståelse för elevers olika musikaliska uttryck kan medföra en bättre fungerande 

kommunikation mellan lärare och elev. Min uppfattning är att man inom sångundervisning 

ofta talar om röstteknik eller personligt uttryck på ett likartat sätt. Jag har dock sällan hört 

diskussioner om vad dessa begrepp faktiskt innebär på ett djupare och mer nyanserat plan. Jag 

anser att jag har problematiserat vad dessa begrepp kan innebära samt lyft fram andra 

intressanta aspekter.  

 

Att arbeta med den här studien har varit lärorikt på många sätt. Precis som jag har beskrivit att 

sångarna i studien använder olika verktyg och tekniker för att uttrycka olika strukturer, och 

för att dessa tillsammans skall bilda en helhet i det musikaliska uttrycket så har jag själv 

upplevt just denna process då jag har gestaltat den här uppsatsen. Jag har använt en mängd 

olika verktyg och tekniker för att uttrycka de olika strukturer som studien består av, som till 

exempel inspelningsapparater för att spela in intervjuer och intervjuteknik för att få fram 

nyanserade beskrivningar, egna och andras erfarenheter i ämnesområdet för att skapa kunskap 

om intervjumaterialet, kreativitet, dator, skriftspråk, regler för hur man skriver ett 

examensarbete etcetera. Att skapa den här uppsatsen har också inneburit kommunikation på 

flera olika sätt, då det har handlat om att kommunicera med de intervjuade sångarna, med 

handledare, med mig själv etcetera. Att känna igen den process jag beskrivit hos sångarna i 

mitt eget arbete har inneburit en ytterligare förståelse för det sociokulturella, socialsemiotiska 

och multimodala perspektivet.         

 

Såhär i slutet av den här uppsatsen kan jag konstatera att de funderingar som låg som grund 

för studien både har klarnat och fördjupats. Jag upplever att studiens resultat har gett många 

svar på hur jag kan formulera och identifiera olika vägar för hur sångare kan uttrycka musik. 
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Dessa svar har även hjälpt mig att definiera hur jag själv vill fortsätta att utveckla min väg 

som sångare samt varit användbart i min undervisning.    

6.7 Nya frågor och fortsatt forskning 

Jag tycker att det skulle vara intressant att göra en större och mer genomtänkt studie med 

samma syfte. Genom att intervjua sångare som har en mer varierad bakgrund och 

förhållningssätt till musik, skulle jag kanske kunna få en ännu djupare kunskap om hur 

kommunikation kunna undersökas och beskrivas. Det skulle till exempel vara intressant att 

intervjua någon från ett land med en kultur som skiljer sig mycket från svensk kultur och 

musikkultur. Jag skulle också vilja intervjua sångare som har en religiös tro, politisk 

uppfattning eller andra liknande typer av utgångspunkter i sin roll som sångare. Det skulle 

också vara möjligt att göra observationer där en forskare undersöker sångares val av 

semiotiska resurser i repetitions- och konsertsituationer samt intervjuer med olika lyssnare, 

för att undersöka hur musiken faktiskt kan uppfattas av andra. Det skulle vara intressant att 

jämföra resultaten i dessa olika undersökningar för att till exempel se om sångare och lyssnare 

uppfattar musiken på samma sätt. Jag tycker också att det vore intressant att se en liknande 

studie fast utifrån andra instrument. Är det skillnad på sångares kommunikation jämfört med 

exempelvis trumslagare, pianister eller violinister? Och vilka likheter finns det?    
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Bilaga 
Intervjufrågorna 

 

1. Ålder? 

2. Kön? 

 

Bakgrundsfrågor 

 

3. När och hur började ditt sångintresse? Hur utvecklades det? 

4. Berätta om din utbildning och din erfarenhet som sångare och pedagog. 

5. Vilken/vilka genrer har du erfarenhet av och på vilket sätt? 

6.   Berätta om någon upplevelse som påverkat dig mycket vad gäller sång. 

 

Ideal inom sång och olika genrer 

 

7. Om någon vill bli en bra sångare – vad anser du vara mest värdefullt att lära sig? 

     8.  Berätta något om kulturen (miljön – artister, publik, attityder...) kring din genre. 

9. Beskriv vad som kännetecknar sång inom just din genre. 

    10. Vad är det mest fantastiska med att sjunga jazz. folk, pop..? Vad vill du uppnå? 

    11.  Vad förenar och vad skiljer din genre gentemot andra (ex vis kl, ja, ro o f-musik)?  

    12.  Vilka förebilder har du sångmässigt inom din och andra genrer?  

           Vad berörs du av hos sångare du tycker om? 

    13.  Vad krävs för att bli en bra sångare inom just din genre?      

    14.  Vad brukar finnas med i en vanlig lektion som du genomför med en  

            nybörjare och motsvarande innehåll för en avancerad sångare? 

    

       

Undervisning 

 

15.  Hur undervisar du för att förmedla det genretypiska? 

16.  Undervisar andra sånglärare inom din genre på ungefär samma sätt som du? 

17.  Hur skiljer sig ditt sätt från sånglärares undervisning inom andra genrer? 

18.  Har ditt sätt att undervisa förändrats på något sätt genom åren? Om så, hur? 

19.  Hur tänker du kring elevernas medvetenhet om sin egen utveckling?  

20.  Berätta om hur du kan se utveckling hos dina elever.       

21.  Hur har du som sånglärare upplevt förväntningar från elever, föräldrar, skolan   

             och övriga samhället genom åren?  (Ev förändringar i dessa?)      

 

 

 

 

 


