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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att belysa undervisningsmoment utöver musikalisk och sångteknisk 

träning som i yrkesförberedande sångundervisning förbereder sångeleven för yrkeslivet som 

professionell sångare. Detta för att främja arbetstrivseln hos professionella sångare. Studien har 

sin teoretiska utgångspunkt i hermeneutiken och socialpsykologin och har utförts med kvalitativ 

intervju som metod. Fyra professionella sångare har använts som informanter. 

I bakgrundsavsnittet presenteras litteratur och tidigare studier kring musikerns yrkessituation, 

arbetstrivsel, yrkesförberedande sångutbildningar, pedagogens möjlighet till påverkan på 

musikstudenten och för musikern vanliga yrkesrelaterade hälsonedsättningar. 

Studiens resultat stödjer tidigare forskning då flera teman är överensstämmande. Denna studies 

resultat är dock specificerat till sångarens livsvärld till skillnad mot den tidigare forskningen som 

mer generellt beskriver musikerns yrkessituation. Resultatet belyser också förslag på 

undervisningsmoment lämpade i yrkesförberedande sångutbildning på ett sätt som inte har visats 

i tidigare forskning. Exempel på enligt studien yrkesförberedande uppdrag lämpliga för 

sångpedagogen är att skapa trygga elever i en trygg undervisningsmiljö, att skapa självgående 

elever och att ge eleven insyn och praktik i sångaryrket. 

Nyckelord: Musik, Sång, Yrkesförberedande, Sångundervisning, Kvalitativ metod 
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Abstract 

This study aims to highlight educational elements, as well as the musical and technical training, 

which, as part of a professional vocal study program, prepares the student for a professional 

career as a vocalist. This in turn, should help ensure a degree of satisfaction for professional 

vocalists. The study has its theoretical basis in hermeneutics and social psychology, and has been 

performed with the qualitative interview method. Four professional vocalists have served as 

informants. 

The background section presents both facts and previous studies of the voice used as an 

instrument, the employment situation of the professional musician, job satisfaction, vocational 

vocal training, the instructor’s ability to influence the music student, and also the health risks 

associated with professional musicians. 

The study’s findings support previous research as several themes are consistent. The results, as 

opposed to previous research that more broadly describes the musician’s professional situation, is 

here specifically related to the daily life of a musician. The study also highlights specific 

suggestions for educational elements applied to professional vocal training in a way that has not 

been shown in previous research. Examples of vocational objectives, which, according to the 

study may be suitable for the vocal instructor, are creating confidence in the student in a safe 

learning environment, creating self-sustaining students, and providing the student with insight 

and professional experience in the profession.  

Keywords: Music, Singing, Vocational, Vocal Tuition, Qualitative Methods 
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Förord 

Jag vill rikta ett varmt tack till mina informanter som deltagit i studien med stort engagemang. 

Era berättelser har gett mig personligen många branschtips och bidragit med intressant data till 

studien. 

Tack till min handledare Olle Tivenius för kloka råd och uppmuntrande ord! 

Tack till Morgan för att du orkat bo under samma tak under den intensiva period som pågått 

inför min examen. Tack för all hjälp och allt stöd. Du är fantastisk! 

Tack till Mamma som uppmuntrat mig via telefon och till Henrietta som peppat och varit en stor 

förebild för mig i mitt skrivande. 

Tack till alla vänner som uppmuntrat mig och till Er som delat examensångesten. Vi fixade det! 

Tack till mina elever som inspirerar mig och påminner mig om allt det fina med musiken. Det är 

så roligt att få vara Er sångpedagog! 
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1 Inledning 

1.1 Inledande text  

Jag har under hela min uppväxt levt med musiken och sången och de har en plats mycket nära 

mitt hjärta. Det har varit ett intresse som jag vårdat ömt och utvecklat genom åren. Så 

småningom tog jag beslutet att låta mitt intresse för musiken bli mer än ett fritidsintresse och jag 

började min professionella satsning. Allt oftare upplever jag nu att mitt val av yrke påverkat den 

glädje jag känner kring sången och musiken på ett negativt sätt då yrkessatsningen får mig att se 

mitt musicerande från ett nytt perspektiv. Ju närmare jag kommit mitt mål som professionell 

sångerska och sångpedagog, desto större har även kraven på mina prestationer blivit. Detta är 

något som jag har haft svårt att hantera och som ofta har påverkat både mitt psykiska mående 

och mina sångmässiga prestationer negativt. I mitt arbete som sångerska ingår dessutom massvis 

av arbetsuppgifter som inte har någon koppling till sång. För dessa arbetsuppgifter har jag, trots 

yrkesförberedande utbildning, ingen förberedelse vilket gör att jag upplever dem svårare, mer 

tidskrävande och stressande än vad som egentligen borde vara nödvändigt.  

Jag har under åren upplevt en brist i de utbildningar jag genomgått då jag inte sett att det funnits 

någon plan för hur man hanterar de negativa upplevelser av prestationskrav som elever med höga 

mål och yrkesutövande musiker ofta ställs inför. Jag har upplevt att jag på mina sånglektioner 

arbetat med sångtekniska problem som från början orsakats av stressrelaterad spänning och på 

min fritid arbetat med mig själv som människa och de problem jag haft kring prestationsångest 

rörande sången utan att riktigt se och kunna hantera sammanhanget mellan dessa. Det är först 

under de senaste åren som jag börjat uppmärksamma de vinster jag kan dra av att arbeta med de 

två faktorerna parallellt. Detta är en insikt som jag kommit fram till på egen hand utan att få hjälp 

till problemlösning från mina sångpedagoger. Jag tror att jag om jag redan tidigare fått hjälp med 

dessa problem och fått möjlighet att knyta an arbetet med detta till min sångundervisning hade 

kunnat undvika många hinder och problem som jag upplevt under min sångtekniska utveckling 

såväl som med mitt välmående. När jag under de senaste åren börjat undervisa i sång har jag för 

första gången fått möjlighet att se en sånglektion utifrån ett annat perspektiv än elevens, nu från 

pedagogens synvinkel. Jag har till min stora förvåning upptäckt att det inte enbart är jag som 

påverkas negativt av de krav på prestation som ibland upplevs i en undervisningssituation eller på 

arbetsmarknaden. Många av de elever jag träffat har tydligt visat eller berättat om liknande 

problematik. Jag har som pedagog känt ett stort behov av mer kunskap kring hur jag ska hantera 

dessa problem hos mina elever. Jag upplever att det ofta är enklare att komma till rätta med 

problemen hos de elever som sjunger ”för skojs skull”. Där kommer dessa problem enligt min 

mening oftast från en för stark inverkan av jantelagen där frågor som till exempel: Får jag 

verkligen låta så här mycket? och Får jag ta så stor plats på scenen? väcks. Hos de elever som 

istället valt sången som en yrkeskarriär tar sig problemen en större karaktär. Här består 

tvivelfrågorna istället av exempelvis: Kommer jag att klara det här? Står sig min kunskap i 

konkurrensen? och Kommer jag att prestera tillräckligt bra för att kunna försörja mig på detta? 

Frågor som är mycket relevanta i den hårda konkurrens som de som valt sången som yrke utsätts 

för. 
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Jag ser även en poäng med att som sångpedagog eller annan lärare i anknytning till sångelevens 

yrkesutbildning finnas tillhands för att ge en klar och verklighetsanknuten bild av vad det 

kommande yrket innebär och vilka krav på kunskap detta ställer. Jag anser det vara viktigt att 

förbereda eleven både mentalt, men även kunskapsmässigt inom de områden som sångaryrket 

innehåller. Min förhoppning är att sångpedagogen med denna inställning kan utbilda elever som 

upplever en trygghet i sin yrkesroll vilket främjar deras arbetstrivsel och möjlighet till hållbart 

yrkesutövande under hela deras liv. 

Jag ser det som viktigt att kunna ge framtida elever en utbildning som inte enbart ger dem 

sångmässig skicklighet utan även ett tryggt förhållningssätt till den egna prestationen, den 

kunskap som krävs om yrkeslivet som sångare och en stabil kunskapsgrund att stå på i deras 

framtida yrkesliv. Genom att intervjua yrkesverksamma sångare är min förhoppning att detta 

arbete kommer att bli en källa för ökad kunskap inom detta område för sångpedagoger. 

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar  

Livet som yrkesmusiker innebär i dag betydligt fler arbetsuppgifter än enbart musikalisk och 

instrumental kunskap vilket eventuellt inte berörs i tillräcklig mån på de yrkesförberedande 

utbildningarna. Detta gör att musiker trots utbildning är oförberedda för stora delar av 

arbetsuppgiften. Jag vill i detta arbete minska klyftan mellan sångutbildning och yrkeslivet som 

sångare. Min upplevelse är att kunskap kring hela yrket, så som exempelvis administrering och 

branschkunskap sällan tillhandahålls på det sätt det skulle behöva göras för att förbereda 

sångeleven på dess blivande yrke. Kanske beror det på sångpedagogers bristande kunskap om 

livet som yrkesverksam sångare eller på en attityd att sångare är ett yrke där enbart konstnärlig, 

musikalisk och sångteknisk kunskap är nödvändig. Jag vill i denna studie genom djupgående 

intervjuer med professionella sångare belysa deras syn på vilka behov som finns hos den 

yrkesverksamma sångaren som inte innefattar sångteknisk eller musikalisk kunskap samt hur 

dessa behov skulle kunna tillgodoses i yrkesförberedande sångutbildning.  

Syftet med föreliggande studie är att belysa undervisningsmoment utöver musikalisk och 

sångteknisk träning som i yrkesförberedande sångundervisning kan förbereda sångeleven för 

yrkeslivet som professionell sångare. 

För att kunna uppfylla syftet har jag formulerat följande frågeställningar: 

 Vilka arbetsuppgifter har den professionella sångaren? 

 Vilka faktorer kan påverka arbetstrivseln i den professionella sångaren yrkesliv? 

 Vilka kunskaper och egenskaper utöver musikalisk eller sångteknisk skicklighet behöver 

den professionella sångaren i sitt arbetsliv? 

 Hur kan sångpedagogen utöver arbete med musikalisk och sångteknisk skicklighet 

förbereda den blivande professionella sångaren för yrkeslivet?   

I denna studie är avsikten att, genom djupgående intervjuer med professionella sångare beskriva 

hur de upplever sin yrkessituation och vägen till denna och vad de som personer, utöver 

musikaliska och instrumentala färdigheter, anser sig behöva kunskap om och ha egenskaper av 
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för att kunna känna en yrkestrygghet och en arbetstrivsel under pågående utbildning och i 

kommande yrkesliv. Jag hoppas att detta arbete kommer att ge sångpedagoger större insikt om 

hur de kan förbereda sina elever som personer på ett yrkesliv som professionella sångare. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs musikeryrket och dess förutsättningar och innehåller även information om 

tidigare forskning som gjorts kring liknande ämnesområde som denna studie behandlar. Kapitlet 

avslutas med en redogörelse för studiens teoretiska utgångspunkter. 

2.1 Musiker som yrke 

Musikbranschen är en bred bransch som inte enbart innefattar de artister vi dagligen ser i media 

utan även dem som arbetar lite mer i skymundan som till exempel kompositörer, producenter 

och bakgrundsmusiker. Konkurrensen inom branschen är hård och det krävs hårt arbete för att 

nå framgång (Ohlin och Wennman 1996). 

De som jobbar i musikbranschen är alla lite speciella. Det säger sig självt. Det är bara lite ’knäppa’ 

människor som väljer att arbeta i en bransch som erbjuder en så otrygg framtid, dålig arbetsmiljö och 

arbetstider som får vilket fackförbund som helst att mana till strejk. (Ohlin och Wennman 1996, 12) 

Att det inte är pengar, hälsa och lycka som driver musikern i sitt yrkesliv betonar Ohlin och 

Wennman (1996). Det är något annat. Förutsättningarna för att kunna må bra i sin yrkesroll 

måste kanske förbättras för musikern menar de. 

Musikerlivet kräver mycket mer än enbart skicklighet på sitt instrument. Musikern är enligt Ohlin 

och Wennman (1996) mästare på att specialisera sig. Men enligt dem krävs en musikalisk bredd 

och ett kunnande kring branschens övriga delar för att kunna bygga en trygg karriär.  

Samarbetsförmågan går aldrig att komma undan i musikbranschen. Även om musikern arbetar 

som en ensam trubadur med egen studio kommer denne förr eller senare att konfronteras med 

den sociala biten av arbetet i samband med lanseringen av sin musik. Att ha god kommunikation 

inom gruppen eller ensemblen är mycket viktigt då ett gott och fruktbart samarbete bygger på att 

gruppen är överens om målsättningar och vägen dit.  

Att kunna planera och strukturera upp sitt arbete kräver tid och kunskap. Realistiska och 

noggranna planeringar behövs enligt Ohlin och Wennman (1996) för att få kontroll på sin karriär. 

En stor del av musikerns tid går åt till egen övning och repetitioner. Arbetstillgången och 

arbetstiderna kan variera kraftigt. Ofta beroende av den rådande kulturpolitiken. Yrket innebär 

ofta kväll- och helgarbete och kräver mycket resetid vid turnéer och liknande (allastudier.se 

2013). 

2.1.1 Försörjningsmöjligheter för musikern 

Många musiker saknar en fast anställning vilket gör att sökandet efter nya anställningar eller 

projekt upptar mycket tid och energi. Genomströmningen i yrket är mycket stor och vanligt är att 

musikeryrket enbart är en bisyssla vid sidan av en annan säkrare yrkeskarriär. Musikeryrket är 

brett och innehåller allt från solistmusiker till band- och orkestermusiker, kyrkomusiker, 

kompositörer, arrangörer och dirigenter. Även arbetsplatser varierar således och kan vara till 

exempel konsertsalar, skolor, kyrkor, skiv och produceringsbolag. Nästan alla län i Sverige har en 

länsmusikorganisation som ofta består av fast anställda ensembler.  Det finns även 

musikeranställningar inom vård och barnomsorg (allastudier.se 2013). Mycket vanligt är att 



 

11 

musikern är frilansande, det vill säga att den är egenföretagare och sin egen arbetsgivare. Detta är 

vanligare bland musiker i bland annat populärmusikgenren i jämförelse med exempelvis opera 

och musikalgenren (Gladnikoff 2010). 

Stipendier och bidrag 

Stipendier och olika kulturfrämjande bidrag kan vara en källa till inkomst för musikern. Bakom 

dessa stipendier står allt från ideella organisationer till kommuner, landsting och andra statliga 

organisationer. (Ohlin & Wennman 1996) I följande avsnitt ges exempel på vanliga inkomster 

och bidragsgivare för musikern.  

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under kulturdepartementet och delar tillsammans 

med Sveriges Författarfond ut så kallade långtidsstipendier för att främja den kulturella 

verksamheten. Stipendiaten erhåller då en summa pengar under flera års tid, oftast 10 år. Detta 

stipendium ges för att bidra till ekonomisk trygghet och möjlighet att utveckla sitt konstnärliga 

utövande. Konstnärsnämndens huvudsakliga syfte är att förverkliga de kulturpolitiska målen samt 

att arbeta för att främja möjligheterna för konstnärer att utveckla sitt konstnärskap 

(Konstnärsnämnden 2013). 

Stim, Svenska tonsättares internationella musikbyrå, är en stor källa för stipendieutdelning. De 

hanterar även upphovsrättsfördelning och delar ut pengar till kompositörer när deras verk 

används i offentliga sammanhang. (STIM 2013) 

2.1.2 Musikerns yrkessituation 

Roland S. Persson (1996) skriver om yrkesmusikerns och även pedagogens stressade 

yrkessituation. Han hänvisar till Cooper (1985) vars undersökning kring samhällets mest 

stressbenägna yrken visar att både musiker och pedagog hamnar relativt högt upp på listan av 57 

namngivna yrken. De får sextonde respektive sjuttonde plats. S. Persson (1996) hänvisar till en 

undersökning gjord av Wiens filharmoniska orkester med syftet att undersöka de egna 

medlemmarnas yrkessituation. Piperik (1982, citerad i Persson 1996, s. 26) kom fram till följande 

slutsats. 

Symfonimusiker har ett krävande ’stressyrke’ både i fysisk och psykisk bemärkelse. Det är förvisso sant att 

ett konstnärligt yrke alltid är förknippat med en viss stress och ibland verkar som en positiv stimulans, men 

vi känner oss nödsakade att poängtera att det arbete som en orkestermusiker utför vida överstiger den 

stressnivå som kan anses vara maximal. Det är av oerhörd vikt att individuella stressfaktorer utpekas och 

definieras så att musikern på ett framgångsrikt och meningsfullt sätt handskas med dessa problem och 

svårigheter redan tidigt i sin karriär. (Piperik 1982, citerad i Persson 1996, s. 26) 

Persson (1996) beskriver en tredje studie gjord av Steptoe (1989). Undersökningen belyser vad 

som utgör stressfaktorer i yrkesmusikerns liv och informanterna bestod av 65 musiker från Royal 

Philharmonic Orchestra och 41 avancerade studenter från Guildhall Shool of Music and Drama i 

London. Resultatet av undersökningen visas i följande modell. 
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STRESSFAKTORER    

           YRKESMUSIKER              STUDENTER 

Arbetstrygghet   25% 80% 

Oregelbunden arbetstid  45% 20% 

Tävlingsanda mellan kollegor                            25% 51% 

Dålig ekonomisk utdelning   22% 19% 

Ha fördelar på kollegors bekostnad                     19% 42% 

Familjeåtskillad 48% 19% 

Socialt umgängestvång 19% 12% 

Repetitionsmonotoni 43% 19% 

Resor 42% 17% 

(Steptoe, 1989, citerad i Persson 1996, s. 28) 

Steptoes undersökning visar även olika självförverkligande faktorer i musikerns yrkesliv. Ofta 

visar dessa sig vara snarlika de som musikern uppfattar som stressande. Resultaten av de 

självförverkligande faktorerna visas i nedanstående tabell. 

SJÄLVFÖRVERKLIGANDE FAKTORER   
            YRKESMUSIKER              STUDENTER       

Omväxling på jobbet  81%  88%  

Tillfredsställelsen med orkesterspel  72%  56%    

Resor  57%  44%  

Tillfredsställelsen med en publik  54%  71%  

Musikerlivets tillfällen till umgänge  37%  37%  

Osäkerhet inför framtiden  18%  27%  

Musikerns samhällsstatus  15%  24%  

Vetskapen att vara en god musiker  9%  9% 

(Steptoe, 1989, citerad i Persson 1996, s. 28) 

Självklart finns även faktorer i musikeryrket som påverkar människan positivt. Persson (1996) 

skriver om hur musikern i första hand tenderar att motiveras och drivas av det hedonistiska, det 

njutningsbara, motivet tillsammans med ett socialt motiv samt olika typer av prestationsmotiv. 

Persson menar att musikern har ett behov av en positiv inställning till den repertoar och liknande 

som yrkeslivet bjuder. I de fall då musikern tvingas ta sig an repertoar denne inte upplever som 

njutbar eller på annat sätt berövas den egna kontrollen av det känslostyrda utövandet skapas 

stress. Yrkeslivet för musikern i dag kommer ofta i konflikt med behovet av positivt känslostyrt 

arbete för att känna en tillfredsställelse. Kravet på mängdspel gör att musikern ofta förlorar 

möjligheten att lägga den tid på varje musikstycke som behövs för att skapa en egen positiv 

relation med musiken vilket gör att musikern ofta tvingas framföra musik på ett mekaniskt eller 

opersonligt sätt. Ofta läggs sedan skulden av opersonligt, känslolöst eller illa framförd musik på 

musikern som person när den istället borde läggas på den yrkessituation musikern tvingas arbeta 
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under för att fungera i den rationaliseringsprocess som råder i samhället som helhet. Persson 

hänvisar till Ritzers (1992) tankar kring rationaliseringsprocessen som pågår i samhället, det vill 

säga den som strävar mot effektivitet och inte lämnar plats för individualitet eller mänsklig faktor. 

I denna process passar musikern eller musikpedagogen inte in. Det är enligt Ritzers (1992) under 

dessa krav på effektivitet och snabb inlärning som en onödig stress skapas då det är snudd på 

omöjligt att under kort tid addera det personliga uttryck och känsla till ett musikstycke som krävs 

för att musikern ska känna tillfredsställelse och meningsfullhet i sitt arbete.  

Stoljan Kaladjev (2000) belyser att de kroppsliga åkommor som är yrkesrelaterade till musiker kan 

vara av psykosomatisk orsak. Han benämner stress, rampfeber, ångest, ängslan, oro och rädsla 

som vanliga psykosomatiska orsaker till musikerns kroppsliga besvär. Dessa kan leda till 

kroppsspänningar, darrningar och försämrad prestationsförmåga. Kaladjev hänvisar till Gähler 

(1995) som beskriver att musikern vanligen har en fruktan inför bestämda svårigheter och ett 

psykosocialt problem att i samspelssammanhang behöva anpassa sitt individuella musicerande 

efter andras ideal och efterfrågningar. Från Gustavson och Rawson (1983) har Kaladjev hämtat 

information om att de flesta musikstuderande och professionella musiker upplever nervositet i 

samband med musikutövandet. Detta inte bara vid konserttillfällen utan även under lektions och 

repetitionstid. Den vanligaste orsaken till nervositeten är de prestationskrav som ställs av både 

den egna personen och omgivningen. Kaladjev hänvisar till Gelber (1988) som i samband med 

den tävlingsanda som finns på musikutbildningar tar upp att det vanligtvis inte är en brist på 

musikalisk begåvning som är orsaken till ett musikaliskt misslyckande utan snarare förmågan att 

hantera den pressade situation som omger yrkesmusikern eller musikstudenten. Kaladjev 

presenterar även en rapport vilken beskriver effekter av framgång och misslyckande för 

musikkonservatoriestuderande (Butler 1995 refererad i Kaladjev 2000). Här delas de undersökta 

stressfaktorerna upp i yttre och inre faktorer. Resultatet visar att eleverna kan delas in i två 

grupper. Studenter som innehar de inre faktorerna som exempelvis ett lågt självförtroende, icke 

tillfredsställande familjeförhållanden och musikaliskt inaktiva föräldrar är osäkra om sin 

yrkeskarriär, ser sig själva som mindre framgångsrika, är ensamma och upplever 

prestationsångest, speciellt vid de tillfällen då de uppträder innanför skolans väggar. De elever 

som istället lever under motsatta förhållanden saknar ofta stresspåverkan och då de visar tecken 

på stress är det endast funnet i de yttre (miljöbaserade) faktorerna. Johan Sundberg och Graham 

F. Welch (2002) beskriver hur rösten påverkas under stress och liknande situationer (Sundberg 

och Welch refererade i Parcnutt & McPherson 2002). Rösten benämns som en viktig del av 

mänsklig självidentifikation, som ett sätt att förmedla känslor till andra. Detta sätter vår röst i nära 

samarbete med både vårt känsloliv och vårt immunsystem och gör den starkt påverkbar av dessa. 

Om vokalisten upplever stress eller hot kommer det med största sannolikhet att återspeglas i 

sången. 

2.2 Arbetstrivsel 

2.2.1 Innebörden av arbetstrivsel 

Hur arbetstrivseln fungerar påverkas generellt sett enligt (Gladnikoff 2010) av flera olika faktorer. 

Exempel på olika faktorer är det sociala klimatet, lönen, inflytande, arbetstider, arbetsbelastning 

och materiella resurser. Att själv kunna vara med och påverka exempelvis arbetsbelastning och 

arbetstider anses vara viktigt. Generellt sett tenderar de människor som jobbar inom mindre 
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organisationer till att trivas bättre med sina arbeten. Det gäller framför allt det sociala klimatet. 

Det är även vanligt att arbetstrivseln är högre hos arbetare som klättrat högre på karriärstegen. 

Högutbildade människor och de med högstatusjobb uppskattar vanligtvis sin 

arbetstillfredsställelse högre än andra. Att arbetet är självuppfyllande, alltså att se sitt arbete som 

meningsfullt för den egna personen påverkar även det arbetstillfredsställelsen positivt. Många 

människor väljer yrkeskarriär utifrån egna personliga drömmar och målsättningar. Om dessa 

uppnås höjs arbetstrivseln. Musikerns yrkessituation skiljer sig ofta från flera av de kriterier som 

generellt anses vara viktiga för yrkestrivsel inom andra yrkesgrupper. Möjligheterna att påverka de 

egna arbetstiderna och den egna arbetsbelastningen är ofta begränsade och inkomsten är ofta 

osäker. (Gladnikoff 2010) Studier har visat att musikerns yrkessituation ofta framkallar stress hos 

yrkesutövaren då yrket ställer krav på höga prestationer oavsett om dåliga förutsättningar så som, 

trötthet, social press, instabil ekonomi och liknande infinner sig. (Lehrer. Goldman & Strommen. 

1990) 

2.2.2 Stress, en vanlig yrkesrelaterad hälsonedsättning   

Begreppet stress skapades av den Ungerskkanandensiske forskaren Hans Selye under 40-talet. 

(Socialstyrelsen 2013) Han beskrev människors allmänna reaktioner på påfrestning som General 

Adaption Syndrome och byggde på forskning som gjordes kring olika negativa händelser som till 

exempel livskatastrofer, olyckor, stark köld och hetta, tunga lyft, långa arbetsdagar eller 

övermäktigt ansvar och dess hälsopåverkan på människan. Vid senare forskning inom ämnet 

upptäcktes det att stressfyllda situationer inte nödvändigtvis gjorde människor sjuka utan i vissa 

fall till och med uppfattades som en positiv krydda i livet. Stressforskare sökte då ett svar på 

frågan om vad som skiljde de olika upplevelseformerna åt och kom fram till att det sällan är 

påfrestningen eller hotet i sig självt som bär orsak till en negativ hälsopåverkan. Det som visar sig 

vara avgörande är balansen mellan den psykiska påfrestningen och resursen till att hantera denna 

som kommer att avgöra hur den påfrestningsutsatte personen kommer att reagera. Stress 

förklaras som organismens reaktion på en obalans mellan belastningar och de resurser den har 

förhantering av dessa (Socialstyrelsen 2013). De resurser som vi kan använda för att klara av en 

påfrestning utan att uppfatta den som stress är bland annat fysisk kondition, sömn, vila, 

regelbundna matvanor, kunskap och färdigheter. Människan behöver även en känsla av tillit vilket 

oftast handlar om att uppleva kontroll, stöd från omgivningen samt en upplevelse av att bli 

rättvist belönad för sina ansträngningar (a.a). 

När människan reagerar på stress kan man enligt Selye (1950) se en regelbunden progression i 

utvecklandet av stressreaktioner. Alarmfasen är kort och stoppar all aktivitet för att ge plats till 

orientering om vad som pågår och en beslutsfattning om vad reaktionen bör bli. Efter detta 

inträffar en motståndsfas där vi försöker undanröja den upplevda faran. I denna fas blir vi 

antingen mycket handlingskraftiga och får en förmåga att hitta lösningen på problemet eller så 

går vi in i ett så kallat ”spela död program”. Om varken det ena eller det andra av våra försök till 

att undanröja faran lyckas, vilket är vanligt för den moderna människan, kan stressreaktionen bli 

mycket långvarig. Detta benämner vi i dag ofta som kronisk stress. Detta kallas för vår 

utmattningsfas. Våra resurser börjar då att sina och de stressreaktioner som från början var 

avsedda för att angripa motståndaren kan nu vändas mot den egna personen. Kroppen sänder ut 

symptom på att vi börjar närma oss utmattningsfasen så som sömnsvårigheter, problem med 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/10723/2003-123-18_200312319.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/10723/2003-123-18_200312319.pdf
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energi, olust, depression och ångest. Lyckas vi inte hindra det stressade tillståndet inleds 

utmattningsfasen som i sin tur kan leda till en rad följdsjukdomar så som ångest och depression 

(Selye 1950). 

2.3 Yrkesförberedande utbildningar för sångare 

I Sverige finns flera olika alternativ för att vidareutbilda sig som sångare på eftergymnasial nivå. 

Det kan antingen ske på någon av landets musikhögskolor eller vid andra högskolor som 

erbjuder musikinriktade program. Det finns även en mängd kortare yrkesutbildningar och 

folkhögskolekurser som utbildar inom ämnet (allastudier.se 2013). Efter en granskning av några 

olika kursplaner och målbeskrivningar från några av landets yrkesförberedande sångutbildningar 

står det klart att störst vikt läggs på instrumentteknisk och musikalisk skicklighet. Det finns dock 

exempel på utbildningsmål som berör det ämne som behandlas i denna studie. Operahögskolan 

menar att studenten efter avslutad utbildning ska visa förståelse och insikt för vad sångaryrket 

kräver mentalt och diciplinmässigt. Studenten ska även efter avslutad kurs ha grund och medel 

för självständigt kritiskt tänkande artisteri med personligt uttryck samt ha utvecklat förmågan att 

fungera i sin yrkesroll (Operahögskolan 2013). Även programbeskrivningen för kantidatexamen, 

jazz vid Kungliga Musikhögskolan tar upp flera för studien intressanta punkter. Exempel på detta 

är att studentens förväntade studieresultat ska ge möjlihet till att verka självständigt i 

musikeryrket, kontextualisera sitt arbete, samarbeta och leda musikproduktioner, konstruktivt 

kritisera andras konstnärskap och förhålla sig självständig till andras kritik samt förhålla sig 

självständig och kritisk till musikerrollen och dess roll i samhället. Detta tas upp under målen för 

studieresultat men saknas i planen för utbildningens innehåll och utbildningsmoment (KMH 

2013). 

2.4 Pedagogens påverkan på musikstudenten 

Nordin-Bates (2012) skriver i en artikel om hur alla lärare vill ha elever som strävar mot höga och 

långsiktiga mål. Nordin-Bates menar dock att pedagogen ofta glömmer att mål och motivation 

inte är något medfött hos eleven utan något som är beroende av elevens karaktär och influenser 

från pedagogen. Hon menar alltså att det finns mycket pedagogen kan göra för att bidra med 

hälsosamma och långsiktiga mål och motivation till sin elev. Nordin-Bates fokuserar i sin artikel 

på det av pedagogen skapade motiverande klimatet. Hon menar att beroende av om pedagogen 

värdesätter framgång eller förbättring bidrar denne till olika typer av prestationsinställning hos 

eleverna. Det finns enligt Nordin-Bates pedagoger som framför allt inriktar sig på framgång. 

Signifikant för denna typ av pedagog är enligt henne att de strävar efter att identifiera unga 

talanger och göra dem tävlingsinriktade och välpresterande vid konkurrens som exempelvis 

auditions. De ger mest tid och uppmärksamhet till de bästa eleverna och är särskilt stolta över de 

elever som skaffat sig framgångsrika karriärer. Den här typen av lärare lägger enligt Nordin-Bates 

mycket fokus på rätt och fel. De berömmer när eleven utmärker sig positivt i gruppen och 

kritiserar med avsikt att eliminera eventuella fel. Den här typen av pedagog kallar Nordin-Bates 

egoinvolving. Den andre typen av pedagog är enligt Nordin-Bates den som utgår från varje enskild 

elevs förutsättningar och hjälper denne att gå så långt som det är möjligt utifrån dessa. Vikten av 

att konkurrera med andra elever eller personer i elevens omgivning väger inte särskilt tungt utan 

istället prisas förbättring i förhållande till elevens egna tidigare prestationer. De elever som lägger 

http://www.allastudier.se/


 

16 

ner mest arbete belönas med extra uppmärksamhet oavsett om de är de mest högpresterande 

eller inte. Nordin-Bates beskriver den här typen av pedagog som övertygad om att hårt arbete är 

nyckeln till framgång och de uppmuntrar enligt henne sina elever till att hjälpa varandra i lärandet 

istället för att jämföra och tävla. Misstag ses som en del av inlärningen och positiv respons ges 

vid individuell utveckling. Dessa pedagoger kallas av Nordin-Bates taskinvolving. I artikeln beskrivs 

forskningsresultat som visat sig att det omgivande motivationsklimatet har en stark inverkan på 

elevernas mål, motivation och välmående. Nordin-Bates presenterar några exempel för att 

förtydliga vad de två pedagogstyperna kan ha för inverkan på sina elever. En sammanfattning av 

dessa följer nedan. 

Elever som uppfattar motivationsklimatet som mer taskinvolving 

 Sätter upp mål och väljer uppgifter som är av passande utmaning för dem. 

 Har en bättre förmåga att koncentrera sig och är mindre ängsliga  

 Trivs bättre med den egna personen  

 Har högre förväntningar på framgång  

 Känner sig mer kreativa  

 Uppfattar sina lärare som mer stöttande  

Elever som uppfattar motivationsklimatet som mer egoinvolving 

 Väljer ibland mål och uppgifter som inte är tillräckligt utmanande för dem 

 Har sämre förmåga att koncentrera sig och är ängsligare  

 Trivs sämre med den egna personen  

 Har ibland lägre förväntningar på framgång  

 Känner sig mindre kreativa  

 Kan se sina lärare som mindre stöttande  

Det visar sig alltså enligt Nordin-Bates artikel att den pedagog som är taskinvolving skapar ett mer 

hälsosamt arbetsklimat. Hon menar även att detta är den pedagog som uppnår bäst resultat hos 

sina elever då högpresterande elever riskerar att tappa motivation för utveckling om de jämför sig 

med omgivningen och då inte ser någon anledning till förbättring om de redan är den person 

som presterar bäst. Jämför eleverna sig istället med sin egen tidigare prestation finns det inget tak 

för vad som kan uppnås. Nordin-Bates sammanfattar även konkreta råd för hur pedagogen kan 

arbeta för att skapa detta goda klimat. Nedan följer en kort sammanfattning av dessa  

 Ha höga förväntningar och uppmuntra eleverna att utmana sig själva. 

 Lägg din energi på konstruktiv kritik  

 Visa att du värdesätter dina elever som individer  

 Uppmuntra till olika fokus vid olika tillfällen. Sätt upp långsiktiga mål och gör sedan 
kortsiktiga mål som ska leda till att det långsiktiga målet uppnås. Under själva utövandet 
ska ingen uppmärksamhet läggas på målen utan istället på de detaljer man arbetar med i 
stunden. (Nordin Bates 2012 s. 4) 

S Persson (1996) skriver om musiklärarrollen som en typ av musikaliskt föräldraskap där 

pedagogen enligt honom har ett ansvar gentemot sina elever att förebygga stress och spänningar 
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redan från ett tidigt stadium. Självklart finns det krav på yrkesskicklighet eller till exempel 

betygskriterier och mål att förhålla sig till, men det är enligt Persson pedagogens uppgift att 

fungera som en medlare mellan de yttre kraven och elevens egna behov och se till att dessa på 

bästa och mest möjliga skonsamma sätt kombineras. Det är enligt Persson även mycket viktigt att 

pedagogens yrkesuppgift tas på allvar och inte likställs med musikerns. Det finns ingenting som 

säger att en skicklig musiker även är en skicklig pedagog. Musiklärarens roll för elevens inlärning 

och framtida attityd till musik belyses även av Tivenius (2008a/b) som presenterar olika 

fokusområden hos lärare i musikskola. De fyra fokusområden som beskrivs är Mission, Känsla, 

Elevorientering och Grund.  Utifrån dessa diskuterar och namnger Tivenius i texten En enstämmig 

kanon (2008a) olika musiklärartyper och dess påverkan på den pedagogiska verksamheten. Vid 

närmare analys av resultaten i den avhandling diskussionen bygger på (Tivenius 2008b) har 

karaktären av åtta olika musiklärartyper utkristalliserats. Dessa benämner och beskriver Tivenius 

enligt följande.    

MISSIONÄREN, är en bevarare av tradition och är orolig över musikkulturens framtida utveckling. 

Denne tenderar att ha en uppfostrande inställning till sina elever samtidigt som missionären hyser 

omsorg om dessa. Missionären är övertygad över att just denne äger vetskapen om vad som är 

barnens bästa.  

PORTVAKTEN, har ett exkluderande drag och värnar om musiken framför eleven. Denne slår 

ifrån sig den samtida musiken och ansluter sig till ett konservatorieideal där lärarens förmåga att 

kunna förebilda på ett föredömligt sätt står i fokus.     

MUSIKANTEN, anser att man mår bra av att spela och bygger större delen av sin undervisning på 

just spelandet. Därför finns hos denne ingen tanke på att metodisk bredd är ett behov och 

tenderar därför att passa bäst för de elever som ”redan har musiken i blodet”.  

MÄSTARLÄRAREN, hör även denne hemma i en konservatoriekultur och bygger sin undervisning 

på en mästare– lärling relation där elevens/lärlingens mål är att nå upp till mästarstatus. 

KAPELLMÄSTAREN, ser orkesterspelet som musikundervisningens centrala metod och fokuserar 

på att lära eleven hantverket i musiken. Detta gör att behovet av notläsning är stort vilket leder 

till att traditionella typer av undervisning och läromedel lever kvar. 

FÖRNYAREN, har sin grund i den traditionella musikskolan men strävar mot förnyelse och är i 

huvudsak styrd av känsla framför grund och tar sig från mission till elevorientering. 

ANTIFORMALISTEN, vill på ett mer radikalt sätt förändra musikskolan och har en stark 

framtidstro. Denne vänder sig mot de traditionella undervisningsmetoderna men tenderar ändå 

till att vara exkluderande och normativ. Undervisningen sker helt utan notanvändning och 

eleverna bör vara skickliga och ha sin styrka i gehörsinlärning. 

PEDAGOGEN, lägger större vikt vid omsorgen av barnen än omsorg av musiken och är medveten 

och genomtänkt i sina pedagogiska handlingar. Fokus ligger här mer på lärande än på musik. 

Dessa beskrivningar av pedagogtyper kan ses som exempel på hur musikpedagogen kan ha olika 

förhållningssätt till yrket och har under arbetets gång använts i tankeprocesser och analyser kring 

resultat och diskussion. 
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2.5 Teoretiska utgångspunkter 

För denna studie har jag valt två perspektiv som kompletterar varandra. Det hemeneutiska 

perspektivet beskriver hur jag fångar in och tolkar informanternas hela livsvärldar, och det 

socialpsykologiska perspektivet är mitt analysredskap, utifrån vilket jag besvarar mina 

forskningsfrågor.  

2.5.1 Hermeneutiskt perspektiv 

Hermeneutik definieras i boken Sein und Zeit som en med vår existens sammanlänkad förmåga 

att tolka och förstå världen (Heidegger 1927 refererad i Ödman 2007). Med värld menar 

Heindegger då inte enbart människans yttre omgivning utan syftar istället till hela människans 

varande, dess livsvärld. På så sätt blir vår förståelse beroende av vår värld och vår värld beroende 

av vår förståelse. Heindeggers exempel om hammaren som måste både förstås och användas som 

ett redskap för att dess innebörd ska bli tydlig refereras av Ödman. Detta är enligt Heindegger 

inte samma sak som att tilldela hammaren en mening. Det blir enligt honom att istället projicera 

sig själv på föremålet (a.a.). Hermeneutiken kan fritt översättas tolkningslära (Wallén 1996) och 

har varit ett paradigm inom samhällsvetenskapen då den varit ett hel nytt sätt att närma sig 

vetande (Ödman 2007). I dag är metoden mer vanligen använd och speciellt långt har 

utvecklingen kommit i Frankrike och Tyskland (a.a.). 

Det största intresseområdet för hermeneutisk forskning finns idag inom områden som psykologi 

och omvårdnad där ett alternativ till den positivistiska metoden länge efterfrågats (Wallén 1996). 

Wallén beskriver några huvudpunkter inom Hermeneutiken. Dessa sammanfattas kortfattat 

nedan. 

 Hermeneutik beskriver tolkning av innebörder. 

 Tolkaren har en medveten förförståelse i form av språklig och kulturell samförståelse. 

 Tolkandet växlar mellan del- och helhetsperspektiv och belyser motsättningar mellan del 
och helhet. 

 Tolkningar måste ske i förhållande till det sammanhang tolkningsföremålet befinner sig 
eller skapades ur (Wallén 1996). 

Syftet med studien är att förstå den yrkesverksamme sångarens livssituation och behov och jag 

anser därmed det hermeneutiska perspektivet vara en lämplig teoretisk utgångspunkt. 

2.5.2 Socialpsykologiskt perspektiv 

Socialpsykologin förklaras av Mead (1976) som ett verktyg användbart för att förstå individens 

föreställningsvärld. Detta uppnås genom att betrakta samhället och individens interaktion. Vi kan 

enligt socialpsykologin förstå individens tankevärld genom att förstå den sociala kontext i vilken 

individen befinner sig. Detta tar sin utgångspunkt i att individen är en social varelse och kan 

förklara den enskilda individens handlingar. För att förstå individens påverkan av sociala 

processer och handlingar används begreppen signifikanta symboler, generaliserande andre samt Jag och 

Mig. 
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Signifikanta symboler skapas enligt socialpsykologin i den sociala interaktion som sker i förhållande 

till samhälle eller grupp. Den enskilda individen tillskrivs via projicering egenskaper och symboler 

utifrån gruppens syn på denne vilka utan egentlig reflektion eller medvetenhet antas av individen. 

Dessa symboler tillskriver personen den mening som eftersöks av alla individer, dock först då 

den blivit en signifikant symbol, vilket sker då symbolen antagit samma mening för den enskilda 

personen som för gruppen (Mead 1976). 

För att individen ska kunna ta till sig av omgivningens tankar och genom detta internalisera den 

signifikanta symbolens mening krävs att individen innehar den förmåga som av socialpsykologin 

kallas den generaliserande andre. Denna förmåga är inte medfödd utan utvecklas under uppväxten i 

sociala samspel så som lek och spel. Detta gör att den enskilda personen ständigt formas av sin 

omgivning och därmed aldrig står ensam vid exempelvis beslutsfattning. De signifikanta symboler 

som individen via den generaliserande andre antar är inte konstanta utan kan variera beroende på 

vilken grupptillhörighet individen befinner sig i (Mead 1976). 

Begreppen Jag och Mig förklarar i socialpsykologin jagets olika dimensioner. De kan inte existera 

utan varandra och är därför, trots dess olika innebörder, oskiljbara. Mig beskrivs som individens 

logiska del och skapas då omgivningens attityder genom den generaliserande andre internaliserats. De 

erfarenheter som skapas då det spontana Jag agerar läggs till det som är signifikant för Mig och 

kommer att påverka Jagets nästa spontana beslut. Dessa olika delar av individen gör att denne 

både fungerar som nyskapande och sökande och som eftertänksam och förnuftig vilket 

kompletterar det samlade jaget och möjliggör dess utveckling (Mead 1976). 

Jag anser det socialpsykologiska perspektivet vara lämpligt för att i denna studie granska 

sångarens av yrkesgruppen tillskrivna signifikanta symboler och dess påverkan på individen.
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3 Metod 

3.1 Metodologi 

En intervju kan utföras i olika former. Den kan i sin utformning vara öppen, likt den kvalitativa 

intervjun eller stängd och strukturerad med fasta frågor och eventuella fasta svarsalternativ. 

Intervjuns utformning avgörs av vilket syfte den avses uppnå och vad som ska undersökas. Den 

kvalitativa intervjun fungerar som ett samtal mellan intervjuare och informant. Detta samtal styrs 

av intervjuaren till bestämda samtalsområden. Intervjun syftar till att förstå informantens tankar 

och personliga upplevelser av det ämne som efterfrågas. För att kunna använda sig av allt 

material från samtalet bör intervjun spelas in för att sedan transkriberas. Vid strukturerad intervju 

är det vanligt att intervjuaren enbart noterar svar eller antecknar. Den kvalitativa metoden har 

kritiserats då den har ansetts samla in en för liten mängd data och därmed inte går att likställa 

med de kvantitativa metoder som under många år förknippats med forskning och dess 

trovärdighet. Metoden försvaras dock med att den tjänar ett helt annat syfte än den kvantitativa. 

Kvalitén avser ämnets beskaffenhet medan kvantitet syftar till ämnets mängd (Kvale 1997). 

Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och innebörder 

ur undersökningspersonernas vardagsvärld. (Kvale 1997, 70) 

Kvale hänvisar till Webster’s som beskriver en kvalitativ analys som en kemisk analys som syftar 

på att se undersökningsobjektets alla beståndsdelar medan en kvantitativ analys vill ta reda på 

mängden av ämnets beståndsdelar (Webster’s 1967 i Kvale 1997). 

3.2 Val av metod 

Jag har valt att använda den kvalitativa intervjun som metod med anledning av att det syfte jag 

avser att uppnå är att ta reda på hur yrkesverksamma musiker ser på sin yrkessituation och den 

för denna förberedande utbildnings utformning. 

Den tidigare forskning jag hittat kring ämnet har framför allt varit av kvantitativ karaktär. Det har 

framgått att ett visst antal musiker upplever sitt yrke på ett visst sätt, men kvalitativt betingad 

empiri om vad som lett till de enskilda personernas upplevelser saknas i många resultat. Detta vill 

jag fokusera på i min undersökning och anser då den kvalitativa intervjun vara en lämplig metod. 

Den kvalitativa intervjun syftar till att förstå mening med olika fenomen i relation till 

informantens värden i livet (Lantz, 1993). 

Genom att diskutera kring öppna frågeställningar tillsammans med mina informanter är avsikten 

att få en personlig och djupgående bild av deras upplevelser av arbetslivet. Avsikten är också att 

informationen ska vara direkt knuten till verkligheten i yrkeslivet och dessutom följas av 

förklaringar och reflektioner om vad som frambringat upplevelsen och hur positiva och negativa 

upplevelser hade kunnat förstärkas respektive förebyggas. 

3.3 Val av informanter 

Informanterna har valts ut utifrån kriteriet att de ska vara i huvudsak yrkesverksamma sångare, 

specialiserade med genretillhörighet. Informanterna ska även ha utbildats vid någon typ av 

eftergymnasial sångutbildning. Jag sökte efter två kvinnliga och två manliga informanter där 
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genrerna klassisk musik, folkmusik, jazz och populärmusik skulle finnas representerade hos 

varsin informant. Jag sökte även efter informanter som jag själv inte hade någon nära relation till 

och som var någorlunda åldersmässigt spridda. De informanter som användes uppfyllde tidigare 

nämnda krav och de flesta av informanterna var för mig tidigare okända. Endast en av 

informanterna var för mig en tidigare ytlig bekant vilket gjorde att samtliga intervjuer kunde 

utföras med likvärdiga förutsättningar utan inblandning av privata förkunskaper eller liknande. 

Presentation av informanterna 

Informanterna benämns för att hållas anonyma med namnen person A, B, C & D och deras ålder 

anges ungefärligt. 

Person A är en kvinnlig 30 årig sångerska verksam inom folkmusikgenren. Hon är 

eftergymnasialt utbildad vid folkhögskola samt vid musikhögskolans musikerprogram och 

musikpedagogiska utbildning. Hon arbetar vid sidan av sångaryrket även som sångpedagog.  

Person B är en manlig 35 årig sångare, verksam inom populärmusikgenren. Han är 

eftergymnasialt utbildad vid en folkhögskola och har vid sidan av sitt sångaryrke även arbetat 

inom andra branscher. 

Person C är en kvinnlig 35 årig sångerska, verksam inom jazzgenren. Hon är eftergymnasialt 

utbildad vid två folkhögskolor med jazzinriktning samt musikhögskolans musikerlinje med 

pedagogisk inriktning. Hon är vid sidan av sitt sångaryrke verksam sångpedagog. 

Person D är en manlig 50 årig sångare, verksam inom klassisk musik.  Han är eftergymnasialt 

utbildad vid musikhögskolans IE-utbildning samt vid operahögskola och har varit anställd vid 

operor och körer samt frilansat som sångare. Han är vid sidan av sitt sångaryrke verksam 

sångpedagog. 

3.4 Forskningsetik  

Detta examensarbete och dess genomförande bygger givetvis på respekt för de människor som 

deltar. Det är mycket viktigt för mig att informanterna känt sig trygga i intervjusituationen och att 

de varit väl informerade om studiens syfte och sin egen roll i detta. Som grund för mitt etiska 

förhållningssätt i arbetet ligger de anvisningar för forskningsetik som skapats av det 

Humanistiskt-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (Johansson & Svedner 2010). 

 Deltagarna ska få en rättvisande och begriplig beskrivning av undersökningsmetoderna 
och undersökningens syfte. 

 Deltagarna ska ha möjligheter att när som helst ställa frågor om undersökningen och få 
sina frågor sanningsenligt besvarade. 

 Deltagarna ska upplysas om att de kan avböja att delta eller avbryta sin medverkan utan 
negativa följder. 

 Deltagarna ska vara säkra på att deras anonymitet skyddas. Av den färdiga rapporten skall 
det inte vara möjligt att identifiera vare sig förskola/skola, lärare eller elever/barn. Om 
man överväger att namnge de som deltagit i undersökningen måste man ha tillstånd från 
alla berörda: personalen på skolan, eleverna och deras föräldrar och eventuellt andra. 
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 Om deltagarna inte är myndiga skall målsman informeras och tillfrågas om barnen får 
medverka. (Johansson & svedner 2010 s. 20) 

Samtliga informanter fick innan intervjun ta del av ett informationsblad där studiens syfte, 

problemformulering och metod beskrevs. Deras rättigheter som informanter fanns där beskrivna 

samt information om att intervjun spelades in för att sedan transkriberas. De tillfrågades innan 

intervjuns start om de samtyckte och kände sig bekväma med informationen de tagit del av och 

om de tillät att intervjun spelades in. Samtliga informanter gav sin tillåtelse. Jag hoppas att detta 

bidragit till att mina informanter känt sig trygga vid intervjutillfället och därmed haft möjligheten 

och viljan att dela med sig av tankar och känslor kring studiens beröringsområden på ett 

personligt sätt. 

Det är endast jag som känner till informanternas identiteter. I rapporten förses informanterna 

med fiktiva namn och personliga berättelser återges på ett anonymt sätt. Materialet från de 

inspelade och transkriberade intervjuerna förstörs efter arbetets slut. 

3.5 Datainsamling 

Två av mina intervjuer utfördes i informantens hem, en intervju skedde på informantens 

arbetsplats och en intervju utfördes via telefon. Valet av intervjuplats gjordes i samråd med 

informanterna för att underlätta deras medverkan i så stor mån som möjligt. Intervjuerna 

spelades in på min zoom inspelningsapparat och som röstmemo på min mobiltelefon. 

Intervjuerna tog mellan 40-70 minuter och styrdes utifrån de frågeområden jag förberett. Utifrån 

dessa pratade informanterna fritt. Jag hade även förberedda följdfrågor som användes då samtalet 

stannade upp. Min mening var att i första hand låta informanterna berätta fritt och ta upp de 

faktorer som de ansåg vara viktiga och höra till respektive frågeområde. I intervjuerna har 

informanterna ombetts att fokusera på faktorer som inte berör instrumental eller musikalisk 

skicklighet utan istället på de faktorer som utöver detta påverkar sångaren. 

3.6 Bearbetning och analys  

Efter intervjuerna transkriberades det inspelade materialet på min dator. Jag läste igenom 

materialet ett flertal gånger och letade då efter teman och för studien intressanta likheter eller 

olikheter i informanternas berättelser. Bearbetningen av det transkriberade materialet skedde med 

utgångspunkt i den tidigare forskning som presenteras i bakgrundskapitlet. Sångpedagogens 

möjlighet till yrkesförberedande arbete jämfördes med och analyserades med stor användning av 

Nordin Bates (2012) och Tivenius (2008b) beskrivning av olika lärartyper. 

I resultatdelen lyfts delar av informanternas berättelser som citat. Informanterna är då direkt 
citerade och ingen korrektur eller förändring av det ursprungliga talspråket har gjorts. 

3.7 Giltighet och tillförlitlighet 

Användandet av den kvalitativa intervjun som metod har gjort det möjligt för informanterna att 

öppet berätta om sina personliga upplevelser av sin yrkessituation. Informanternas berättelser var 

nyanserade och skildrade skillnader i informanternas olika livsvärldar beroende på deras olika 
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genretillhörighet. Med mer styrda frågor hade kanske inte dessa skillnader uppdagats utan 

intervjuarens förmåga att formulera frågor anpassade till varje enskild genre. Samtliga 

informanter tog del av information om studien innan intervjun vilket gjorde att de reflekterat 

kring ämnet innan intervjuns start. Informanterna var även positivt inställda till intervjun och 

deltog i studien med en seriös inställning och ett engagemang. Intervjusituationerna hade en god 

stämning med ett ömsesidigt förtroende mellan intervjuare och informanter. Detta anses vara 

goda förutsättningar för ett användbart intervjuresultat (Johansson & Svedner 2010) och har 

enligt mig lett till ett omfattande och trovärdigt resultat. Transkriberingen av intervjuerna 

utfördes parallellt med intervjuarbetet vilket gjorde att jag i min roll som intervjuare utvecklades 

från intervju till intervju genom att kunna utvärdera resultatet av de redan genomförda innan 

arbetet fortlöpte. Det gav mig även uppslag till nya frågeområden och vinklingar. 

En svaghet i studien kan vara det begränsade antalet informanter. Eftersom samtliga informanter 

dessutom är av olika genretillhörighet och därmed delvis beskriver olika typer av livsvärldar är det 

svårt att dra generella slutsatser utifrån deras svar. Ett utökat antal informanter hade gett mer 

generellt tillförlitliga uppgifter kring sångares yrkesliv. Detta är dock inte heller studiens syfte och 

resultat kan trots avsaknaden av generellt användbara fakta ge en inblick i vad yrkeslivet som 

sångare kan innebära och hur det kan upplevas och på så sätt bidra till ökad insikt, förståelse och 

reflektion hos sångpedagoger och sångelever. Min begränsade vana att utföra intervjuer kan även 

det ses som en svaghet i studien. Jag upplevde dock att jag trots ovana fick informanterna att 

känna sig bekväma i intervjusituationen och därmed öppet berätta kring för studien relevanta 

frågeområden. Utförande av förintervjuer kunde ha gett en ökad förberedelse kring 

intervjusituationerna. Jag använde dock vid intervjutillfällena en väl genomarbetad mall för 

intervjuernas upplägg och frågeområden som stärkte min säkerhet och intervjuernas kvalitet. 

Jag är nöjd av mitt utförande av studien och anser mig ha anpassat detta väl till studiens storlek 

och omfattning. 

I studien är pedagogbegreppet centralt vilket därför kräver ett förtydligande av att benämningen 

pedagog i bakgrundsavsnittet avser den allmänna pedagogen och i resultat samt diskussion specifikt 

sångpedagogen. 
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4 Resultat 

I analysen av intervjuerna har flera teman som belyser studiens syfte och frågeställningar 

uppdagats. Informanternas berättelser ger den bild av den professionella sångarens livsvärld som 

sökts vilket ger förslag på möjligheter till hur yrkesförberedande sångundervisning kan utformas. 

De teman som framkommit presenteras nedan. Presentationen sker under rubrikerna 

yrkessituation och arbetsuppgifter för sångaren, positiva faktorer i yrkeslivet, negativa faktorer i 

yrkeslivet, informanternas hantering av de negativa faktorerna, för yrkessångaren nödvändiga 

kunskaper, informanternas syn på den egna utbildningen och hur sångeleven kan förberedas för 

yrkeslivet.  

4.1 Yrkessituation och arbetsuppgifter för sångaren 

I följande avsnitt beskrivs sångarens yrkessituation och dess arbetsuppgifter utifrån 

informanternas berättelser. Vidare beskrivs informanternas positiva och negativa upplevelser av 

yrket samt deras tillvägagångssätt för att hantera dessa.  

4.1.1 Frilansarbete 

Tre av fyra informanter uppger att deras arbete alltid eller periodvis bedrivs som frilansarbete. 

Även den informant som inte nämner eget frilansarbete ordagrant, beskriver sin arbetssituation 

på liknande sätt. Där är vikten av den musikaliska och instrumentala skickligheten betydande men 

kunskaper kring eget företagande och marknadsföring kan enligt informanterna vara minst lika 

viktiga. Person A menar att sångare nästan är tvingad att vara egenföretagare för att arbeta i 

branschen. Det får enligt henne som konsekvens att många sociala trygghetselement tas ifrån 

sångarens livsvärld. 

”Det är inte alltid den som låter bäst som, som får jobben. Så är det ju bara.” Detta säger person 

D när samtalet kretsar kring den egna marknadsföringen. Han menar även att sångaren för att 

kunna frilansa etthundra procent måste vara öppen för alla förslag. Själv har han gjort allt från 

stora konserter till små kyrkospelningar och begravningar och även dubbat film. Person A 

beskriver sina arbetsuppgifter med dessa ord: ”Det är ju egentligen, när man är ute och sjunger, 

och gör en konsert. Det är ju egentligen det minsta jobbet...” (Person A). 

Hon berättar sedan att hennes arbetsuppgifter, förutom uppträdande består av att öva och repa, 

både ensam och tillsammans med bandet, att ringa och skriva mail för att hitta jobb samt att 

marknadsföra sig själv och utöva annat administrativt arbete. Även person C beskriver sin 

yrkesverksamma livsvärld på liknande sätt. Hälften av en frilansdag går åt till att skriva mail, 

administrera och planera menar hon. En bra dag innehåller även några timmars övning och 

kanske lite tid av eget komponerande eller arrangering enligt person C.  

Person A och B nämner marknadsföringsarbetet kring sociala medier som en stor del av 

arbetsuppgiften. För person B tar arbetet med att skriva och spela in musik en stor del av hans 

arbetstid. Mycket tid lägger person B även på att utvärdera och analysera tidigare arbete och 

prestationer för att kunna planera för hur han ska ta karriären vidare. Man måste göra allt menar 

han. Allt samtidigt! 
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4.1.2 Anställning 

Person B och D har erfarenheter av att vara anställd som sångare. Person B är knuten till ett 

skivbolag där han har ett så kallat licensavtal. Detta anser han vara på gott och ont. Att vara 

”signad” menar han gör att han blir lite låst och inte fritt kan välja vilka sångjobb han vill ta sig 

an. Han påpekar även att han behöver ”ligga på” och se till att själv påverka att saker blir gjorda, 

detta trots anknytningen till skivbolaget. 

Person D har i perioder haft anställning vid en kör och olika operor. Han beskriver att 

arbetsuppgifterna då i stort sett endast bestod av repetitioner och föreställningar och erbjöd en 

ekonomisk trygghet som inte finns i frilansarbetet. 

4.1.3 Att arbeta ensam  

Både person A och C berättar att deras livsvärld som sångare innebär mycket ensamarbete. 

Person C menar att det innebär att hon behöver hitta motivation själv och ser detta som den 

största svårigheten, för alla. Person A påpekar att det i hennes genre inte hör till vanligheterna att 

ha en bokare eller en manager utan hon behöver istället göra allt jobbet själv. Hon berättar att 

hennes arbetsplats ofta är i hemmet och att det därför är viktigt för henne att själv kunna 

strukturera sitt arbete. 

4.1.4 Att vara bandledare 

Person C berättar om arbetet som bandledare. Som sångare är man nästan alltid det menar hon. 

Att vara bandledare innebär enligt person C att vara den som får dra i nästan allting. Hon berättar 

att även om resten av bandmedlemmarna tycker att det är roligt att vara med och är positiva till 

arbetet är det ändå bandledaren som behöver styra upp rep, leta spelningar och skriva musik. 

Person A har även hon i vissa projekt en ledarroll och ser både fördelar och nackdelar med att 

vara bandledare. Det kan vara skönt att få vara den som bestämmer och har kontroll på vilket 

håll arbetet går åt, speciellt när det gäller hennes egen musik menar hon. Men det kan även vara 

tungjobbat att ensam göra allt arbete. 

4.2 Positiva faktorer i yrkeslivet  

Kärleken till musiken och sången finns i alla informanternas beskrivningar av vad de ser som det 

positiva med sångaryrket. Person A nämner även att få musicera tillsammans med andra, hitta 

samklang med andra röster och instrument som ett positivt inslag i hennes livsvärld. Hon tycker 

även att en del arbete kring marknadsföring är intressant. Exempelvis det kring sociala medier. 

Person B nämner de gånger då han får feedback från omgivningen, när det visar sig att hans 

arbete betyder något för någon annan som en tydlig drivkraft. Det kan handla om att någon tagit 

till sig en låttext, uppskattat ett liveframträdande eller tyckt att han varit trevlig. Men att stå på 

scenen är såklart det bästa, menar han. Person B nämner också att han i sitt jobb får träffa 

mycket människor vilket han ser som positivt.  

Person C talar om ”brinnet” som finns i personen. Det som ger känslan av att man bara måste få 

göra det man gör och att man är beredd att offra annat i livet för att kunna arbeta med sången. 
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Det som Person D nämner som positiva delar av hans livsvärld som sångare är arbetet på scenen 

och att få jobba med och utveckla sig själv. Detta ser han som en kick. Även person D nämner i 

likhet med person B samarbetet med andra människor som något positivt. Han ser möjligheten 

att få arbeta med olika språk som en positiv del av yrket. Likaså har han i perioder positiva 

upplevelser av de många resor som arbetet inneburit. 

4.3 Negativa faktorer i yrkeslivet 

Följande avsnitt innehåller information om de faktorer som informanterna ser som negativa delar 

av arbetslivet samt hur de ter sin i sångarens vardag. 

4.3.1 Informanternas upplevelse av negativa faktorer i yrkeslivet 

Samtliga informanter säger sig ha upplevt stress eller psykisk eller fysik ohälsa i anknytning till sin 

yrkessituation. Person B menar att det är något som han upplever lite grann hela tiden. Person A 

säger att stress absolut är något hon upplever och att det ibland kan få henne att vilja sluta med 

sången och musiken. Den känslan stannar bara tillfälligt menar hon och hon arbetar aktivt för att 

inte låta stressen påverka henne så mycket. Person C menar även hon att detta är något hon 

absolut har upplevt. Hon har under perioder mått mycket dåligt och känner även igen det 

tillståndet hos kollegor i branschen. Yrkesrelaterad ohälsa kan enligt person C visa sig som 

exempelvis depressioner. Person D beskriver även han flera saker som han upplever som 

stressande i sitt yrke. Nedan sammanfattas de faktorer som informanterna upplevde som 

utlösande för stress och psykisk eller fysisk ohälsa i sångaryrket. 

4.3.2 Ekonomisk otrygghet 

Person A beskriver den ekonomiska otryggheten som följer med frilansmusikerns livsvärld som 

en negativ del av yrket. Hon menar att man för att få ett band att fungera behöver investera en 

hel del pengar utan att ha en trygg månadsinkomst. Arbetet är säsongsberoende vilket gör att 

vissa månader helt saknar inkomstgivande arbete medan andra är mycket intensiva. Detta nämner 

även person D som menar att detta ställer stora krav på att man som sångare håller sig frisk. ”är 

man sjuk i december då förlorar man 40 000 rent krasst liksom. Då är inte det så kul” (Person D). 

Person B menar att möjligheten att arbeta med annat vid sidan av sitt musicerande har gett 

honom möjligheten att undkomma den ekonomiska otryggheten som finns i musikeryrket. Han 

nämner att nedladdningstrenden gör att det är mycket svårare att sälja skivor nu än tidigare vilket 

leder till att en inkomstkälla försvunnit. Person C berättar om att hennes ovilja att ta sig an 

gratisspelningar som grundar sig i att hon inte vill att hennes band ska behöva ställa upp utan att 

få betalt. Detta har gjort att det varit svårt att få spelningar och därmed minskat möjligheterna att 

synas och bygga upp karriären. 

4.3.3 Konkurrens 

Person D beskriver branschens konkurrens som ett tydligt stressmoment.  

Man blir lätt förbisprungen alltså. Det kommer ju hela tiden nytt folk som är sugna på och... Och som är 

jätteduktiga. Det är ju bara att konstatera att det finns många som är lika bra och bättre än en annan va. 

(Person D) 



 

27 

Detta säger Person D och menar att så har det alltid varit. Han tycker att det är något som blivit 

mer påtagligt med åren. Han undrar om han fortfarande står sig i konkurrensen, trots att han 

egentligen är bättre nu än någonsin. Bidragande orsaker till detta enligt Person D är att jobben 

blivit färre och att arrangörerna i allt större utsträckning söker efter mer etablerade sångare som 

garanterat drar folk. Detta ger för Person D en känsla av otillräcklighet som han upplever som 

jobbig. Person B menar att sångaren för att stå sig i konkurrensen behöver tro på sig själv. Även 

person C nämner att sångaren måste tro på sig själv men att det samtidigt inte går att undvika att 

ibland tvivla på sig själv. Det gör enligt henne alla. Även de stora artisterna! Person C nämner 

även de sociala medierna som en källa som gjort att konkurrensen blivit mer tydlig under de 

senaste åren. Nu visar artisten upp sina framgångar i olika profiler på internet och läsaren ser bara 

den positiva bilden av en annan artists arbetssituation och blir lätt stressad av att det verkar gå 

mycket bättre för alla andra. Person C menar att om man har en tendens att tänka i de banorna 

och påverkas negativt av konkurrensen så finns där en stor fallgrop. Hon menar även att det 

finns ett överflöd av människor i branschen i dag. Det går enligt henne inte att ens att fatta hur 

många människor som ringer runt till jazzklubbsbokarna. Person B säger att det eftersom det i 

dag endast går att tjäna pengar på att göra spelningar och till exempel inte på att sälja skivor, som 

tidigare, är konkurrensen om spelningarna mycket stor.  

4.3.4 Tidsbrist  

Person B nämner tidsbristen först när samtalet kommer in på negativa aspekter av hans 

yrkessituation. Han menar att det administrativa arbetet tar mycket tid från det han egentligen vill 

göra, att skapa och spela musik. Person D menar att man när man tvingas arbeta med något 

annat vid sidan av musikeryrket förlorar mycket av den övning och förberedelsetid som behövs 

för att prestera bra i musikerrollen vilket han anser vara frustrerande. Att när någon ringer och 

ber honom hoppa in hastigt, eller ger honom ett uppdrag kunna ta sig an det och prestera bra är 

viktigt för att få komma tillbaka och på så sätt hålla karriären igång.  

När dagen är slut och man har undervisat hela veckan kanske och så där... Med det som ska göras 

hemmavid och så, då är man rätt slut vid nio-tiotiden på kvällen. Då är det inte läge att gå ut och ställa sig 

och öva i garaget. (Person D)  

Person A menar att en mycket stor del av hennes arbete går ut på att försöka ”få ihop allt”. De 

musiker som ingår i samarbeten samarbetar även med många andra vilket gör att det är svårt att 

hitta gemensamma tider för rep och spelningar. 

4.3.5 Att arbeta utanför sitt kunskapsområde 

Person B nämner allt arbete vid sidan av musicerandet som något negativt. Han säger att han inte 

är född strateg utan mer född sångare och att han fått kämpa med att lära sig det andra arbetet. 

Han menar även att skötseln av de sociala medierna och liknande är något som han får tvinga sig 

till att göra. 

Person A beskriver att hon fått arbeta med att känna sig bekväm med att sälja sig själv och sin 

musik. Hon upplever att hon i säljsammanhang är tvungen att ta på sig en konstig roll som hon 

inte riktigt trivs i och lämnar om det finns möjlighet detta arbete till exempelvis någon annan i 

bandet. 
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4.3.6 Förhandling 

Person D beskriver hur förhandling kring arvoden och liknande kan vara ett stressmoment då det 

ofta är mycket svårt. Han har i perioder haft en agent som skött detta åt honom men av 

ekonomiska skäl är det inte alltid lönsamt. Även person B nämner ett problem i som han 

uttrycker det: ”Just att vara en liten människa och förhandla, eller komma överens med ett stort 

skivbolag är inte heller jättelätt alla gånger.” Person B har haft hjälp av sin kollega som enligt 

honom är mer rutinerad i branschen. Utan denna hjälp tror han sig ha gått på många fler minor. 

4.3.7 Att kombinera yrket med familjelivet 

Både person B och D har familjer med barn och upplever att möjligheterna kring arbetet 

förändrats med åren bland annat beroende på familjesituationen. Person D beskriver att han 

tidigare såg resandet som arbetet förde med sig som inspirerande, men nu ser han det inte längre 

som något roligt då det inte fungerar bra i kombination med familjelivet. Kraven på en stabil 

ekonomi ökar även enligt person D i och med ett familjeliv vilket gör att stressen kring den 

ostadiga ekonomiska situationen ökar. 

4.4 Informanternas hantering av de negativa faktorerna 

”Av erfarenhet vet jag vad det... Vad jag kan göra för att må bättre själv” (Person A). 

Informanterna hanterar de negativa faktorerna i yrkeslivet på olika sätt. Person A uppger att hon 

försöker hitta sina egna nycklar för att må bra. Hon vet av erfarenhet vad hon kan göra för att 

förbättra sitt mående. Hon tränar till exempel mycket och hon utövar yoga och meditation. 

Person A försöker även att vistas mycket i naturen. Hon berättar att hon anser det vara viktigt att 

få struktur på och planera sitt yrkesliv. Att bestämma sina mål och dela upp vägen till dessa i 

mindre steg med tillhörande tidsplanering har gjort livsvärlden som sångare mer lätthanterligt för 

henne.  

Person B ser omgivningen som en hjälp för att hantera press. Att omge sig med vänner som 

inspirerar och för honom framåt, samtidigt som han kan hjälpa dem att komma framåt känns för 

honom givande.  

Även person C berättar om omgivningens inflytande och menar att det gäller att skaffa sig ett 

nätverk med personer som kan ge inspiration och uppmuntran. Detta för att undvika det 

ensamma arbetet. Man är aldrig mer ensam än vad man gör sig menar hon. Person C berättar 

även om en mailinglista som samlar kvinnliga musiker i Sverige där hon är medlem. Detta ger 

henne en inblick i hur andra i liknande situation arbetar. För att orka med yrkeslivet som sångare 

menar person C att man behöver känna att man vill göra det man gör, att man tycker om det man 

gör, att man tillåter sig att göra det man gör och i tillräckligt stor mån struntar i vad andra tycker 

om det man gör. Om man inte känner såhär menar hon, så kommer det att avspegla sig i 

motivationen. 

Person D upplever liksom flera av de andra informanterna att människor i hans omgivning är en 

stor hjälp. Han bollar idéer och har mycket hjälp av sin fru och pratar då och då med kollegor då 

han menar att han inte är ensam om problemen i branschen. Han säger att han i nuläget inte tar 

några lektioner men kanske skulle må bra av att göra det. 
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4.5 För yrkessångaren nödvändiga kunskaper  

I följande avsnitt beskrivs de kunskaper och egenskaper som av informanterna anses vara viktiga 

för yrkessångaren. 

4.5.1 Branschkunskap 

Person B menar att sångaren behöver ha kunskap om hur branschen generellt fungerar. Sångaren 

behöver enligt honom kunskap om hur Musiksverige fungerar mer än bara på ytan och behöver 

till exempel veta hur denne kan få sina låtar spelade på radion eller vilka personer som är bra att 

prata med. Även person A nämner att kunskap om hur en turné byggs upp eller hur kontakter 

med bokare knyts är bra. 

4.5.2 Förmågan att strukturera 

Person A nämner förmågan att kunna strukturera sitt arbete och planera långt fram i tiden som 

en viktig egenskap för yrkessångaren. Det är något som kan övas upp menar hon. Även person C 

poängterar förmågan att strukturera och administrera som en mycket viktig del av yrket. 

Musikerlivet kan vara lite orättvist menar hon då många som är fantastiska musiker inte når 

framgång beroende av att de saknar förmågan att arbeta administrativt. 

4.5.3 Säljteknik 

”Att man hela tiden liksom måste... Här är jag!... Jag är så himla bra! Köp mig!” (Person A). 

Person A menar att sångaren ofta behöver sälja sin produkt - musiken. Hon berättar om en 

mässa hon besökt där musiker från hela världen står i montrar för att sälja sin musik. Där gäller 

det att kunna gå runt och stämma möten med arrangörer och sälja sin produkt. Att kunna 

marknadsföra sig själv är även enligt person D en viktig egenskap. Det är inte alltid den som låter 

bäst som får jobben menar han. 

4.5.4 Social kompetens 

Person A beskriver sin genre som väldigt social. Hon menar att man hela tiden möter sina 

kollegor och de arrangörer som finns i Sverige på spelmansstämmor och festivaler. Detta betyder 

att hon ofta möter sina arbetsgivare i privata sammanhang vilket kräver att man hela tiden 

behöver vara social och bra på att ta folk. Även person B menar att Musiksverige är litet, och han 

träffar ofta samma människor flera gånger i olika sammanhang. Därför är det viktigt att ha en 

social kompetens och uppfattas som trevlig och ärlig och därmed vara någon som andra vill spela 

med. Sångaren behöver vara lite lyhörd menar han. Det kan dessutom vara bra att komma ihåg 

ansikten och personer. Person D menar att kontakter är en viktig del av att klara sig i branschen. 

Han menar att sångaren inte ska vara rädd för att ligga på och i vissa fall våga vara i vägen och 

göra sig lite obekväm. 

4.5.5 En god fysik 

Person A menar att en god fysik är viktig för att klara av arbetet som yrkesverksam sångare. Det 

behövs enligt henne en god grundkondition. Det är ju kroppen som används när man sjunger 

menar hon och då hjälper det att vara i god form. Även person D nämner att en god hälsa är 

nödvändig. Kanske speciellt inom den klassiska genren menar han. 
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4.5.6 En speciell mentalitet och att tro på sig själv 

”Det krävs en viss mentalitet, en viss typ av mentalitet tror jag för att... För att... Stå ut.” (Person 

D) Person D menar att det behövs en viss typ av mentalitet för att klara av branschen. Den 

innebär enligt honom att sångaren är envis och nästan har en viss grad av besatthet. Att denne 

inte vill något annat! Person D anser även att speciellt viktigt i hans genre är en god hälsa och ett 

starkt psyke. Person B beskriver musikbranschen som väldigt speciell och kanske är det svårt att 

förbereda någon för den menar han. 

”Nej men det som är viktigast egentligen är väl att man har... Att man har... Att man är trygg i sig 

själv och att... Att man känner att man verkligen tycker om det som man gör” (Person A). Person 

A menar att en trygghet i den egna personen och att sångaren tycker om det den gör är det 

viktigaste. Det är enligt henne även något som gör det lättare att sälja sin produkt. Det är ju 

lättare att sälja något som man är stolt över menar hon. Den grundtrygghet hon själv upplever är 

knuten även till hennes privata person och går upp och ner beroende av resten av livet. Hon tror 

att den grundtrygghet hon själv känner är knuten till hennes uppväxt och menar att hon inte 

skulle orka med branschen utan den grundtryggheten. Person B ser tron på sig själv som en viktig 

del av att stå sig i konkurrensen. Men det är svårt menar han. Han säger att tron på den egna 

personen minskar stressen. Han menar att ett inflytande på hur musiken som han ska släppas 

låter påverkar tron på den egna musikprodukten positivt. Person D nämner att sångaren inte får 

vara rädd för att misslyckas och behöver våga bjuda på sig själv. Det finns regissörer och 

dirigenter menar han som medvetet provocerar och beter sig illa. Då gäller det att inte låta sig 

nedslås. 

Det här med prestationsångest är tyvärr inget som man går en kurs eller liksom... Går en yogakurs och sen 

så liksom: – Ja va bra nu är den borta! Nu är den borta! Utan det har att göra med liksom hur man pratar 

med sig själv, hur man värderar sig själv. (Person C) 

Person C menar att sångaren behöver lära sig att hantera sina tankar och att lära sig att tycka att 

denne faktiskt är värd att göra det den gör. Det den vill göra. Att försöka påminna sig om att vara 

tacksam över det den gör och det den har gjort tror person C är viktigt för att ge sångaren en 

positiv livsvärld. Om en person hela tiden enbart strävar efter mål menar hon, kommer den aldrig 

att bli nöjd. Det finns alltid mål som inte har uppnåtts.  

4.5.7 Att vara sig själv i branschen 

Person A beskriver vikten av att för henne kunna känna att allt det hon gör är förankrat i hela 

henne. Att hon kan vara sig själv och göra det som hela hon vill. Hon beskriver hur hon vantrivs 

i säljsammanhang just av den anledningen att hon går in i en roll och inte känner att hon är sig 

själv. 

Person B menar att man trots att man måste vara framåt och visa sig i musikbranschen ändå 

måste våga vara ödmjuk. Han tycker själv att det verkar som att många glömmer bort det i dag. 

Hans egen reflektion kring detta är att det kan ha sin orsak i att många av branschens artister är 

väldigt unga och inte har tillräcklig mognad för att kunna låta bli att dras med. Han tror att modet 

att våga vara sig själv är något som man står ut på i branschen. 
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4.6 Informanternas syn på den egna utbildningen 

Person A berättar att hon under sin musikerutbildning fått med sig en hel del kunskap som hon 

har användning av i branschen. Detta har hon fått från kurser som riktat sig mot frilanskunskap 

och hållbarhet i musikbranschen. Under utbildningen fick hon även ta del av kurser i 

marknadsföring och hon lärde sig att göra en egen hemsida. Hon fick även lära sig att använda 

sin kropp på ett hållbart sätt och att samla sin energi och inte låta den läcka ut åt fel håll. Hon 

önskar att det funnits lite mer av konkreta branschtips som till exempel hur man bygger en turné 

eller hur man tar kontakt med en arrangör. Person A upplevde under sin studietid att hon 

träffade bra lärare som hon kunde känna sig trygg med. Under en period av sin utbildning läste 

hon även en pedagogisk inriktning. Där upplevde hon att hon inte kunde lägga så mycket tid på 

eget musicerande som hon önskat vilket ledde till frustration.  

Person B upplevde sin utbildningsmiljö som trygg och som väldigt bra. Han menar att det alltid 

fanns folk att spela med och att han mötte människor som tänkte någorlunda likadant. Eleverna 

kom varandra nära, vilket han tror är viktigt. Människan är väl ett flockdjur menar han. Person B 

upplever även att hans studietid gjort att han nu inte är rädd för att prova nya saker. Under sin 

studietid rörde han sig mellan olika genrer vilket gjort att han i dag har en musikalisk bredd och 

en möjlighet att anpassa sig i sitt musicerande som han anser sig ha nytta av i branschen. Han 

anser att det har gjort honom tryggare i sin roll som musiker. Han upplever dock att 

estetutbildningar generellt saknar verklighetsförankring och hade önskat mer branschkunskap 

och möjlighet att spela ute och få scenvana i sin egen utbildning.  

Person D har positiva minnen från den egna utbildningen. Han upplevde det som en kreativ och 

tillåtande miljö där han fick möjlighet att prova sin röst i olika sammanhang. Han fick redan 

under sin utbildningstid möjligheten att vara yrkesverksam vid ett till skolan närliggande operahus 

vilket gjorde att han kände sig lite utvald och glad över framgången. Han upplever dock att 

framgångarna under utbildningen gjort att han ”lät det rulla på” så länge det gick bra. När han 

senare under karriären upplevde motgångar fanns inga verktyg för att hantera dessa från 

utbildningen. Under utbildningen var det enligt person D ”bara framåt som gällde”. Inga kurser i 

marknadsföring eller liknande fanns och det pratades inte heller om hur sångaren hanterar 

eventuella svackor i karriären. Målet för utbildningen var att bli solist, allt annat ansågs i 

utbildningsmiljön vara ett nedköp, något man inte ville prata om under utbildningen. Person D 

menar dock att osäkerheten i sångaryrket ingår i spelets regler och att det inte nödvändigtvis ska 

beröras under utbildningen. 

 Intervjuare: Finns det nåt som du hade önskat att du hade fått med dig då? 

 Person D: Nej... nej jag vet inte... Säg att jag hade vart en hockeyspelare och du hade 

intervjuat mig liksom och så; - Finns det nån beredskap om du inte hade klarat 

av...? Om du inte hade...? Du vet. 

 Intervjuare:  Mm... 

 Person D:  Alltså det ingår på nåt vis i spelets regler. Man kan bli bortbytt och sådär... Och 

gillar man inte... Blir man inte utplockad i laget eller så, eller får va med så av 

den regissören eller dirigenten eller tränaren eller vad du nu vill va så... 
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 Intervjuare:  Mm... 

 Person D:  Det ingår i spelreglerna. Man har ingen trygghet egentligen i det här yrket. Det 

finns inte såvida man inte är fast anställd då och det är det ju bara en handfull 

som är i Sverige.  (Utdrag ur intervju med person D) 

Person C menar att hon under sin utbildningstid hade en ganska verklighetsfrämmande bild av 

vad livet som professionell sångare innebar. ”Nån slags hint om vad det verkligen innebar hade 

varit ganska gött!” säger person C och menar att det under utbildningen inte givits tillräcklig 

information om vad yrket innebär. Hon menar även att många lärare försöker hålla upp en fasad 

om ett musikerliv som enligt henne stämmer inte helt överens med verkligheten.  

”Jag tycker att många lärare som jag har träffat har velat spela på den där myten om det glassiga 

och cred... Framför allt creddiga jazzmusikerlivet liksom” (Person C). Person C önskar att lärare 

hade varit mer ärliga under hennes studietid. Från ett par av sina sångpedagoger har hon fått 

hjälpande tankar om tillåtande och en inställning till övning som innebär att övningen inte är 

något nödvändigt ont utan mer som en del av den hon är, av hennes livsvärld. Hon har fått 

insikten om att sångaren hela tiden befinner sig i sitt instrument vilket hon nu på senare år börjat 

förstå innebörden och nyttan av. Person C berättar även att hon från delar av sin utbildning fått 

negativa upplevelser kring kraven på prestation vilket hon har fått jobba mycket med under 

senare delar av sin utbildning. 

4.7 Hur sångeleven kan förberedas för yrkeslivet 

I följande avsnitt beskrivs informanternas tankar kring hur sångeleven under sin utbildning kan 

förberedas för att bli en väl fungerande yrkessångare.  

4.7.1 Utbildningsmiljön och relationen mellan lärare och elev  

”När din självkänsla grundas i om du är bäst eller inte, det är då som du är illa ute!” (Person C). 

Person C menar att det hierarkitänk som enligt henne ofta dyker upp på utbildningsplatser är 

livsfarligt! Går eleven in i hierarkitänket menar hon, då tappar den sin egen röst. Om en person 

grundar sin utbildning och sitt musikaliska driv på viljan att bli bäst är den illa ute menar hon. 

Hon tror att insikten av att ha arbetat endast motiverad av att bli bäst är anledningen till att 

många musiker tar en paus eller byter bransch. Hon har själv upplevt vad hon kallar för en kris av 

den här anledningen. Person C menar även att sångpedagogen måste vara generös med sig själv 

och släppa sin egen suveränitet, visa att denne inte är perfekt eller alltid är stark. Sångpedagogen 

behöver enligt henne visa för eleven att denne kanske också tänkt eller gått igenom samma saker 

som eleven och visa för eleven att den inte är ensam med sina problem. Hon är dock noga med 

att poängtera att det är viktigt att pedagogen inte blir en psykolog. Pedagogen kan vara personlig 

men inte privat menar hon. Hon säger även att eleverna behöver förstå att något som är nytt är 

svårt av den anledningen att man ännu inte övat på det. Att sångaren måste ge det tid och inte ge 

upp för att uppgiften från början upplevs som svår. Person C menar att pedagogens retorik kan 

påverka elevens förmåga att lära sig något. Att från början beskriva en uppgift som svår gör enligt 

henne arbetet med den dömt att misslyckas. Hon upplever att sångare ibland tenderar att 

behandlas med silkesvantar och i utbildningen skyddas från det som är svårt i större grad än 
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instrumentalisterna. Något som enligt henne är rent skadligt. Att från början ha åsikten om att en 

uppgift är svår gör att eleven inte helt och fullhjärtat försöker menar hon. 

Stress och psykisk eller fysisk ohälsa som relateras till utbildningssituationen kan enligt person C 

leda till attityder hos enskilda personer eller dålig stämning på en hel utbildning. Hon anser att 

frågan ”Vem är jag att döma?” är viktig att förmedla till sina elever för att undvika att ett 

ohälsosamt utbildningsklimat infinner sig. Person C betonar vikten av att som pedagog vara ärlig 

mot sina elever om vad yrkeslivet som professionell sångare kommer att innehålla och att tydligt 

förklara detta för eleven. 

Ja men det är det här som det innebär. Du ska göra det här och det här och det här liksom... och det... Är 

det det du vill liksom? Hur mycket vill du hålla på med musik? Hur mycket är det värt det här och det här 

och det här liksom? (Person C) 

Person A menar att det är viktigt att ha en bra relation till sin lärare. För henne är det viktigt att 

det finns någon slags personkemi där. Dock behöver inte relationen vara privat menar hon i 

likhet med Person C. 

4.7.2 Utbildningsinnehåll 

Att bli självgående och att lära sig administrativt arbete 

Person B menar att det är viktigt att inte lita på att någon annan gör jobbet åt en och hitta sina 

egna lösningar. Det kan till exempel handla om att starta ett eget skivbolag om det inte finns 

andra kontakter i skivbolagsbranschen att använda. Även person C anser att sångpedagogen 

behöver lära sina elever att bli självgående men är osäker på om det går att göra i en utbildning. 

Kanske är det så att verkligheten efter utbildningstiden alltid har och alltid kommer att komma 

som en kalldusch menar hon. Person A tror även att tips och trix för hur planering går till och 

hur sångaren får struktur i sitt yrkesliv är en bra del att ha med i utbildningen. 

Branschkunskap 

Person B anser att branschkunskap är något som alla bör ha lite koll på. Det kommer om eleven 

väljer en yrkesbana som sångare att bli en del av dennes yrkesliv och stressmoment menar han. 

Han tycker att det är viktigt att den branschinformation som ges i utbildningen är uppdaterad då 

branschen hela tiden utvecklas och kan förändras mycket från det att man startar till det att man 

slutar en utbildning. Han tycker att man exempelvis skulle kunna bjuda in någon från de större 

radiostationerna för en föreläsning. Den juridiska delen av yrkeslivet borde även finnas med 

menar han. Det skulle kunna innebära information om hur ett fullfjädrat artistkontrakt ser ut, vad 

man ska ha koll på och se upp med och liknande.  

Scenvana och närvaro 

Hur sångaren beter sig på en scen är enligt person A en viktig del av utbildningen. Hur sångaren 

får kontakt med en publik. Person A menar att man bör väva in kunskap om hur man hittar sin 

närvaro i sångundervisningen. När sångaren hittar sin närvaro, vilket enligt henne görs genom att 

samla sin energi berörs automatiskt publiken menar hon. Även person B tror att en viktig del av 

utbildningen är att få uppträda för andra än sina klasskompisar. Person D anser att möjligheter 

att delta i produktioner och agera på scenen är en viktig del som bör finnas med i en sångares 

utbildning. Där ser han även sångpedagogen som en resursmöjlighet. 
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Mental träning och en tillåtande inlärning 

Person C menar att eleverna behöver lära sig att acceptera sin egen röst. Att förstå att på samma 

sätt som varje person har ett eget utseende har varje person ett eget röstavtryck som det inte går 

att förändra särskilt mycket. Sångaren behöver lära sig att acceptera det. Hon menar att mental 

träning behöver finnas i utbildningen. Eleven behöver lära sig att hantera sina tankar och att 

acceptera sig själv och sina prestationer. 

Det här att våga låta över huvud taget, låta på obekväma sätt! Jättemånga elever... yngre särskilt är så besatta 

av att låta snyggt! Och det ger en rädsla... Eh.... Som ger låsningar i stöd, som ger... Låsningar i jättemycket! 

(Person C) 

Hon relaterar även till arbete kring improvisationsutlärning och menar att detta kan delas upp i 

två delar. Den rent tekniska delen då eleven arbetar med att till exempel sjunga arpeggion eller 

intervall. Träningen är då utformad lite som när en person lyfter skrot på gymmet säger Person C. 

Den andra delen arbetar eleven med helt ickebedömande. Detta kan till exempel innebära att 

arbeta med fri improvisation. I improvisationsutlärning menar person C också att leken kan 

finnas med vilket hon beskriver i följande citat. 

Och... Leka... alltså improvisationsövningar där du som pedagog liksom bjuder på dig själv. Du kan göra 

helt knasiga saker. Man kan skratta ihop! Visa att det liksom, tjohopp, nu blev det såhär... liksom...               

(Person C) 

Sångteknik påverkar den personliga tryggheten 

Person A menar att det är svårt att hålla isär sångteknik från arbetet med sångaren som person. 

En god sångteknik är enligt henne mycket viktig då det är viktigt att rösten ska hålla. Hon menar 

även att det är viktigt att sångeleven lär sig hur den ska ta hand om sin kropp då sången är 

känslig, det märks direkt om kroppen är i obalans. Hon menar att det är viktigt att sångeleven lär 

sig att vara samlad i sig själv. Att arbeta med andning kan enligt Person A vara en del i detta. Det 

handlar inte enbart om att använda andningen rent sångtekniskt utan även för att hitta en närvaro 

och ett lugn. 

Person D anser att sångpedagogens roll är att se till att sångeleven blir skicklig på sitt 

instrumentutövande och genom det får ett bra självförtroende. Arbete utöver detta läggs enligt 

honom över på andra. Kring den mentalitet som person D upplever att sångaren behöver 

uttrycker han följande: ”Men jag uppmanar inte mina elever till att bli... kaxiga eller halvgalna eller 

sådär... Det är visserligen... Kan tyvärr va egenskaper som man behöver” (Person D). 

Utbildningsupplägg 

”Ja... Precis... ‘jobb jobb’ och liksom hur man ska... det är ju ändå det viktigaste att man hela tiden 

kan behålla glädjen i det liksom” (Person A). Person A menar att det finns en risk med att blanda 

in allt för mycket yrkeskunskaper under sånglektionerna då det kan förta glädjen i sången. Kanske 

kan det finnas i en separat kurs menar hon. Även person B tror att det är bra att ha 

”branschkunskap” som ett ämne utanför sångundervisningen, så att det inte upptar tid från 

sången. Denna åsikt delar även person D som menar att det i den situation där han själv verkar 

som pedagog i dag inte finns tidsresurser till annat än sångtekniskt arbete på sånglektionstid.  
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Person C anser att det är viktigt att eleven hela tiden tillåter sig att göra musik med de verktyg 

som den har för stunden. Att musiken och kreativiteten hela tiden får gå hand i hand med 

hantverket. På så sätt menar hon föds en vilja hos eleven att lära sig det den inte kan, det den 

inser att den behöver för att musicera på det sätt den vill. 

 

4.8 Sammanfattning av resultatet 

Av resultatet framkommer att yrkessångarens arbete ofta bedrivs som frilansarbete då 

anställningar är ovanliga och svåra att erhålla. Arbetsuppgifterna består av betydligt fler delar än 

enbart sång och musikaliskt utövande. Snarare består arbetet till största delen av administrativt 

och marknadsföringsarbete. Enligt informanterna innehar sångaren ofta en bandledarposition då 

denne inte lika ofta som övriga musiker anställs av andra som kompmusiker utan istället i 

huvudsak frontar egna projekt. 

Enligt denna studies resultat drivs sångaren framför allt av sin passion för sången och 

musikutövandet. Samtliga informanter upplever dock stress som en ofta återkommande 

yrkesrelaterad hälsonedsättning och beskriver ekonomisk otrygghet, konkurrens, tidsbrist, 

behovet av att arbeta utanför sitt kunskapsområde, förhandling och svårigheten att kombinera 

yrket med familjelivet som stressutlösande och negativa delar av yrket. För att hantera de negativa 

faktorerna använder informanterna olika hjälpmedel som till exempel fysisk träning, yoga, 

nätverkande och samtal/kontakt med omgivning. 

Nödvändiga kunskaper och egenskaper för yrkessångaren är enligt resultatet branschkunskaper, 

förmågan att strukturera, säljteknik, social kompetens, en god fysik, en speciell mentalitet som 

ofta råder i musikerbranschen och förmågan att tro på och vara sig själv i branschen. 

Informanterna har i huvudsak positiva minnen från den egna utbildningen men även negativa 

upplevelser av prestationsångest och konkurrens beskrivs. De är dock överens om att 

förberedelser utöver sångtekniskt och musikaliskt arbete mer eller mindre saknats under 

utbildningen. 

För att förbereda den blivande yrkessångaren bör det under utbildningen enligt informanterna 

skapas en god och tillåtande arbetsmiljö. Sångeleven bör uppmuntras till att arbeta självständigt, 

få tillgång till branschkunskap, arbeta med scenvana, närvaro, mental träning och använda sig av 

en tillåtande attityd under inlärningen. 

Informanterna anser det vara svårt att separera arbetet kring detta från sångtekniskt arbete då det 

ibland utgörs av samma övningar. Vissa delar, exempelvis branchkunskap, kan dock enligt 

informanterna utbildas i separata kurser, skiljt från sångundervisningen. 

Denna studie bekräftar att den yrkesstress som tidigare uppmärksammats hos musiker även finns 

i yrkessångarens livsvärld. Det har uppdagats att en möjlig orsak till detta är sångutbildningarnas 

brist på förberedelsemoment för samtliga delar av den kommande arbetsuppgiften. Det har även 

framkommit att sångarens yrkessituation skiljer sig från övriga musikers i den mening att 
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sångaren inte i lika stor mån som övriga musiker anställs som kompmusiker och liknande. Istället 

driver, leder och finansierar sångaren ofta egna projekt. Studien belyser även konkreta 

utbildningsmoment och arbetssätt som kan finnas med och användas i yrkesförberedande 

sångutbildning för att på ett bättre sätt förbereda den blivande yrkessångaren för den framtida 

arbetsuppgiften. 
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till tidigare presenterad bakgrundslitteratur, 

tidigare forskning samt studiens teoretiska utgångspunkter. De ämnen jag valt att diskutera är 

sångarens yrkessituation, sångarens behov av och möjlighet till grupptillhörighet, möjliga orsaker 

till sångarens upplevelser av yrkesrelaterad stress och pedagogiska förhållningssätt i den 

yrkesförberedande sångpedagogens arbete. Dessa ämnen belyser den professionella sångarens 

livsvärld och möjligheterna för att skapa goda förutsättningar för denna. 

5.1.1 Sångarens yrkessituation  

Många delar av denna studies resultat bekräftas av tidigare forskning i bakgrundskapitlet. I 

resultatet framkommer det att sångaryrket innehåller betydligt fler element än enbart 

uppträdande. En stor del av tiden läggs istället på administrativt arbete, marknadsföring och 

planering. Musikern är enligt (Ohlin & Wennman 1996) mästare på att specialisera sig. Men enligt 

dem krävs en musikalisk bredd och ett kunnande kring branschens övriga delar för att kunna 

bygga en trygg karriär vilket överensstämmer med denna studies resultat. Resultatet visar även att 

det är vanligt att som sångare arbeta med något annat vid sidan av den artistiska karriären. Detta 

för att upprätthålla en stabil ekonomi vilket går i linje med den beskrivning av musikerlivet som 

görs på (allastudier.se 2013). Musikeryrkets arbetstillfällen beskrivs som mycket varierande 

beroende av bland annat rådande kulturpolitik (a.a.). Detta stämmer väl med denna studies 

resultat där det framkommer att vissa månader kan vara tomma på inkomstgivande arbete medan 

andra innehåller många konserter.  Mycket vanligt är att musikern är frilansande, vilket betyder att 

den är egenföretagare och sin egen arbetsgivare. Detta är vanligare bland musiker i bland annat 

populärmusikgenren i jämförelse med exempelvis opera och musikalgenren (Gladnikoff 2010). 

Även detta stämmer mycket bra med det resultat som denna studie visar.  

I denna studies resultat framkommer att sångare oftare än andra musiker innehar rollen som 

bandledare vilket gör att dess arbetsliv och livsvärld kommer att te sig annorlunda än för övriga 

musiker. Detta ställer enligt resultatet ökade krav på sångarens egen företagsamhet då denne inte 

anställs som bakgrundsmusiker eller liknande på samma sätt som övriga instrumentalister har 

möjlighet till och innebär att sångaren i större mån än andra instrumentalister arbetar ensam. 

Denna arbetssituation gör att sångare generellt sett har större inflytande över sitt eget arbete 

vilket enligt Gladnikoff (2010), med hänvisning till Furåker (2003) bidrar till ökad arbetstrivsel. 

Det leder dock även till ett ökat ansvar och en försämrad ekonomisk stabilitet vilket kan leda till 

yrkesrelaterad stress och därmed en minskad arbetstrivsel (Gladnikoff 2010). 

5.1.2 Möjliga orsaker till sångarens upplevelser av yrkesrelaterad stress 

I bakgrundskapitlet och bland tidigare forskning beskrivs hur musikeryrket skattas högt på en 

sammanställning av stressupplevda yrkeskategorier (S Persson 1996). Detta bekräftar denna 

studies resultat. Hur kan det då vara så, att ett yrke som på inget sätt fyller någon direkt 

livsavgörande funktion eller vars konsekvenser på annat dramatiskt sätt kan komma att påverka 

vår värld negativt, bidrar till så mycket stress och prestationsångest hos dess utövare? Kanske kan 

det vara så, som denna studies resultat påvisar, att sångarens yrkesförberedande utbildningar inte 
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förbereder sina elever på ett fullgott sätt inför deras kommande arbetsuppgift. Resultatet belyser 

"en speciell mentalitet" som en för yrkessångaren viktig egenskap. Det verkar vara underförstått 

att sångaryrket kräver en aning hårdhudade yrkesutövare. Denna attityd skulle kunna bidra till att 

sångare som inte klarar den mentala pressen sållas bort efter vägen. Resultatet belyser att en stark 

vilja och förmågan att lyfta fram sig själv i många fall väger tyngre än att vara en riktigt skicklig 

utövare av instrumentet. Kunskaper och egenskaper som exempelvis förmågan att strukturera 

och marknadsföringskunskaper beskrivs även de som förutsättningsskapare för ett för sångaren 

framgångsrikt yrkesliv. Även Ohlin och Wennman (1996) belyser vikten av att som musiker 

behärska fler element inom yrket än enbart musikalisk eller instrumentteknisk.  Om detta 

stämmer kan det anses vara så att dagens yrkesförberedande sångutbildningar som framför allt 

och i vissa fall enbart fokuserar på musikalisk och sångteknisk skicklighet helt missat det 

yrkesförberedande målet.  

Det finns även andra tänkbara orsaker till att yrkessångaren upplever sitt yrke som stressfyllt. 

Den bristande ekonomiska tryggheten visar sig i denna studies resultat vara en tydlig stressfaktor i 

yrkessångarens livsvärld. Detta stämmer väl överens med Steptoes (1989 refererad i S. Persson 

1996) forskning där arbetstrygghet och dålig ekonomisk utdelning visas som två av källorna till 

musikers yrkesrelaterade stress. Möjligheterna för musikern att påverka de egna arbetstiderna och 

den egna arbetsbelastningen är ofta begränsade och inkomsten är ofta osäker. (Gladnikoff 2010) 

Detta påverkar enligt Gladnikoff arbetstrivseln då möjligheten till påverkan av den egna 

arbetssituationen är viktig för en fungerande sådan. Även konkurrens benämns i resultatet som 

en orsak till stress. I Steptoes (1989 refererad i S. Persson 1996) studie anges detta som 

tävlingsanda mellan kollegor. Steptoes studie är dock gjord i en orkester där musikerna är 

anställda vilket möjligen gör att definitionen blir annorlunda än i den ensamma frilanssituation 

informanterna som lagt grund för denna studies resultat talat utifrån. För denna studies 

informanter sker jämförandet mestadels på avstånd. Denna studies resultat visar att internet i dag 

bidrar till möjligheten att jämföra sig med andra kollegor. Problemet med detta är att insynen i 

kollegors verksamhet inte blir verklighetstrogen då endast de positiva sidorna av livet lyfts fram i 

dessa marknadsföringssyften. Det möjliggör inte heller för den projiceringsprocess som 

socialpsykologin menar är nödvändig för rollskapandet i en grupp (Mead 1976) då internet 

innebär en envägskommunikation.  

I resultatet framkommer att motivationen till sitt yrkesutövande för sångaren mestadels visar sig 

som en känsla av tillfredsställelse som uppstår kring sången och musiken, den känsla som gör att 

man vet att man bara måste få sjunga. Detta stämmer väl överens med S Perssons (1996) tankar 

om hur musikern i första hand tenderar att motiveras och drivas av det hedonistiska, det 

njutningsbara motivet. Detta sker enligt honom tillsammans med ett socialt och olika typer av 

prestationsmotiv. Även detta känns igen i denna studies resultat som visar att möjligheten att få 

samarbeta med andra motiverar sångaren. I resultatet framkommer även att sångaren ser som 

positivt att själv ha möjlighet att påverka repertoar och produktioner. Detta är enligt både S 

Persson (1996) och Gladnikoff (2010) viktigt för att bibehålla trivseln i arbetet för den musiker 

som styrs av välbefinnandekänslan kring det egna musicerandet. Om musikern tappar kontrollen 

över repertoar riskerar känslan av välbefinnande att minska enligt S Persson (1996). I denna 

studies resultat beskrivs tidsbrist som en källa till stress. Även detta berörs av S Persson då han 

hänvisar till Ritzers (1992) som menar att musikern vid tidspress inte kan lägga det personliga 
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engagemang till arbetet som krävs för att nå den tillfredsställande känsla som innebär 

motivationen till yrket och i många fall även ger kvalité till produkten av arbetet.  

5.1.3 Sångarens behov av och möjlighet till grupptillhörighet 

Ohlin och Wennman (1996) betonar vikten av att kunna samarbeta och bygga upp goda sociala 

relationer med kollegor och övrig omgivning. Detta framkommer även i resultatet som en viktig 

egenskap och kan relateras till socialpsykologin som menar att det är först i mötet med andra som 

de signifikanta symboler som skapar identifikationen som exempelvis sångare sker (Mead 1976). 

Även denna studies resultat belyser en social förmåga som viktig i sångarens livsvärld. Studiens 

resultat visar dock att sångaren i många situationer förväntas verka utan grupptillhörighet, 

möjlighet till internalisering av signifikanta symboler (Mead 1976) och rollskapande i förhållande 

till andra. Detta skulle kunna göra det svårt att för sångaren identifiera sig med yrket och därmed 

bidra till en osäkerhetskänsla. Resultatet pekar även på vikten av att vid de tillfällen då 

grupptillhörigheten är möjlig inte låta sig formas av gruppen och istället gå sin egen väg vilket 

även det borde kräva en utomordentlig inre styrka hos den enskilde personen då det enligt 

socialpsykologin går mot naturens lagar (Mead 1976). 

Yrkets behov av ett starkt psyke och en aning hårdhudad attityd kan även innebära att gruppens 

projicering av signifikanta symboler kan ge en negativ effekt på den enskilda personen som 

tillskrivs en roll som inte överensstämmer med den roll personen besitter i andra grupper eller i 

det övriga samhället (Mead 1976). Vikten av att kunna vara sig själv och behålla en ödmjukhet 

inför branschen beskrivs i resultatet som stor vilket gör att ett överskridande av de 

beteendemönster som för den enskilda personen känns identifierbart till den egna personligheten 

skapar en otrygghet. Detta pekar mot att sångaren i branschen gynnas av att låta sig styras mer av 

socialpsykologins (Mead 1976) spontana Jag än av den generaliserande andre påverkade Mig. 

Detta då studiens resultat visar det vara gynnsamt att verka som en enskild person som inte 

färgas av branschens typiska signifikanta symboler utan istället sticker ut ifrån mängden. 

5.1.4 Pedagogiska förhållningssätt i den yrkesförberedande sångpedagogens arbete 

Enligt Ohlin och Wennman (1996) behöver musikern besitta kunskap utanför musikalisk och 

instrumentteknisk för att kunna klara av yrkeslivet på ett framgångsrikt sätt. Därför kan det anses 

vara av stor vikt att de sångpedagoger som arbetar vid yrkesförberedande sångutbildningar har en 

medvetenhet om de behov av kunskap och vetande som eleven kommer att ha i sin kommande 

yrkeskarriär. Pedagogen bör även ha verktyg för att förmedla denna kunskap till sina elever vilket 

kan peka på att utbildning inför yrkesförberedande pedagogiskt arbete bör finnas med även vid 

musikpedagogiska utbildningar.  

Denna studie visar att det är vanligt att sångaren inte anser sig ha fått yrkesförberedande kunskap 

under den egna utbildningen och därmed har saknat kunskap som senare under yrkeslivet visat 

sig vara nödvändig. Kanske saknar sångpedagogen kunskap om utbildningsområden utöver 

sångteknik och musikaliska ämnen eller kanske beror avsaknaden av denna typ av 

utbildningsmoment på andra attityder eller ställningstaganden. Ett exempel kring detta som lyfts i 

resultatet är en situation där utbildningens elitistiska tänkande påverkar utbildningsinnehållet så 

att ingen förberedelse ges för eventuella motgångar då eleverna förväntas bli så skickliga att de 

bara kommer att behöva hantera framgång. Detta visar tecken på lärartyper som 
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MÄSTARLÄRAREN och PORTVAKTEN (Tivenius 2008) och för tankarna bort från den av Nordin 

Bates (2012) kallade taskinvolving- läraren som inte jämför elever utan enbart fokuserar på elevens 

enskilda utveckling. Enligt Nordin Bates är det den så kallade taskinvolving-pedagogen som skapar 

den mest hälsosamma utbildningsmiljön och det är även denna som når bäst resultat hos sina 

elever. 

I studiens resultat presenteras förslag på arbetssätt som kan användas vid yrkesförberedande 

sångundervisning. Tidigare forskning bekräftar att dessa arbetssätt kan vara gynnande för den 

blivande yrkessångaren. Utbildningsmiljön bör enligt resultatet vara fri från hierarkiska strukturer 

vilket beskriver en typ av pedagogisk användning som åter igen påminner om den så kallade 

Taskinvolving-pedagogen (Nordin Bates 2012). Denna typ av pedagog tror på att hårt arbete är 

nyckeln till framgång och uppmuntrar inte sina elever att mäta sina prestationer mot varandra 

utan uppmärksammar istället framsteg i den egna utvecklingen. Detta bör kunna främja 

sångelevens sunda förhållningssätt till konkurrens och därmed öppna större möjligheter för 

sociala utbyten och kollegialitet bland branschutövare. Denna studies resultat beskriver även att 

pedagogen bör vara tillåtande och på så sätt främja en acceptans hos sina elever. Pedagogen bör 

vara generös med sig själv och inte hävda sin egen suveränitet. Detta för tankarna bort från 

exempelvis den lärartyp som Tivenius (2008) kallar MÄSTARLÄRAREN.  

Att lära sig att utföra arbetet själv ses i denna studies resultat som en viktig del i utbildningen. 

Branschen kräver drivna och arbetsvilliga yrkesutövare som har förmåga att strukturera och 

administrera likaväl som att väl hantera sitt instrument. Även här kan möjligen den av Nordin 

Bates (2012) kallade taskinvolving-läraren vara användbar som attitydförslag. Att fokusera på varje 

elevs utvecklingskurva och låta eleven bli medveten om och premiera hårt arbete bör vara 

gynnsamt för denna typ av resultat. 

Det arbetssätt som utifrån denna studies och tidigare forskningsresultat kan anses vara lämpligt 

för den yrkesförberedande sångpedagogen kan alltså till stora delar beskrivas som den 

pedagogtyp som av Nordin Bates (2012) kallas taskinvolving. Även Tivenius (2008b) beskrivning 

av PEDAGOGEN kan anses vara användbart då denna ställer eleven och dess lärande i fokus, 

underordnat värdet av musikaliska traditioner, hierarkiska strukturer mellan lärare och elev och 

likande faktorer. Studiens resultat visar att sångeleven behöver kunskap utöver musikalisk och 

sångteknisk i sitt kommande yrkesliv och viktigt blir därför att sångpedagogen sätter ett värde på 

att förmedla dessa. Även detta kräver att pedagogen inte innehar den syn på kunskap som 

exempelvis Tivenius (2008b) lärartyp MISSIONÄREN, PORTVAKTEN eller MÄSTARLÄRAREN 

symboliserar. Denna kunskapssyn sätter värdet på pedagogens egna pedagogiska eller musikens 

status högre än elevens personliga och musikaliska tillägnande av kunskap. Dessa pedagogtyper 

skulle kunna anse att tiden inte räcker till för arbete utanför sångteknisk och musikalisk kunskap 

då vikten av kunskap inom dessa ämnen väger oproportionerligt tung till den av denna studies 

resultat visade lämpliga balansen. 

5.2 Egna reflektioner 

Denna studies syfte grundar sig från början i min egen upplevelse av att många musiker lever 

med yrkesrelaterade hälsonedsättningar och negativa upplevelser av yrket. Detta är dock inte 

något som vanligtvis skyltas med då musikeryrket beskrivs. Istället framställs alla de positiva sidor 
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som yrket innehåller. Att må dåligt, eller se yrkets negativa delar kan ibland uppfattas som 

aningen skamfyllt då det snarare borde medföra en evig tacksamhetskänsla att få ägna sig åt sitt 

stora intresse på arbetstid. Min nyfikenhet för att ta reda på mer om hur och i vilken mån de 

negativa upplevelserna av yrkeslivet uppfattas av mina egna yrkeskollegor, sångarna ledde till de 

frågeställningar som studien sedan baserades på.  

Min egen förförståelse för yrket har gjort att jag många gånger kunnat känna igen mig i 

informanternas berättelser, men även i flera fall gjort att jag ställt mig förvånad till informanternas 

svar. Jag har dock aktat mig noga för att göra mina egna erfarenheter och tankar synliga för 

informanterna och vid bearbetningen av materialet och hoppas att detta lett till ett arbete utfört 

från en objektiv synvinkel. 

Samtliga av studiens informanter är sedan många år tillbaka yrkesverksamma sångare och utgör 

därigenom den grupp av yrkesutövare som kan hantera yrket, med både dess positiva och 

negativa delar. Kanske kan detta ha lett till att studien inte helt visar hur de negativa sidorna hos 

yrket påverkar utövaren. Det är möjligt att de som inte klarar att hantera de negativa sidorna faller 

bort från branschen och därmed inte finns representerade i denna studie. Risken för detta oroade 

mig innan intervjuarbetets start då jag trodde att möjligheten att yrkesverksamma sångare hellre 

berättar om sin egen framgång än om sina svagheter fanns och att det skulle kunna göra det svårt 

att visa en realistisk bild av yrket i studiens resultat. 

Vid intervjutillfället lades stor vikt vid de negativa aspekterna i förhållande till de positiva. Detta 

skulle kunna ha lett till att informanterna lyft fram negativa sidor som de kanske inte egentligen 

upplever som ett så stort orosmoment för att ge ett för studien passande svar. 

En kvantitativt betingad studie skulle ha kunnat bidra till ett generaliserbart resultat. Dock hade 

resultatet knappast blivit lika djupgående. De personligt baserade berättelser som ligger till grund 

för studiens resultat kommer från fyra olika genretillhörigheter. Detta anger möjligen att det finns 

likheter mellan olika genrer som pekar mot ett generellt problem. Jag anser att det skulle kunna 

vara intressant att ha flera informanter från varje genre för att även kunna tydliggöra skillnader 

mellan de olika genretillhörigheternas påverkan på sångarens livsvärld. Dessa skillnader kan i 

denna studie endast anas då otillräckliga data endast leder till ogrundade spekulationer 

5.3 Studiens betydelse 

Jag har under arbetes gång fått en insikt i sångaryrkets innebörd och hur det påverkar den 

yrkesverksamma sångarens livsvärld. Genom detta har jag uppmärksammat brister i den 

yrkesförberedande sångarutbildningen och även fått idéer om hur utbildningen skulle kunna 

förbättras. Studien har gett mig kunskap inför mitt kommande yrkesliv som sångpedagog om hur 

utbildning av blivande yrkesverksamma sångare kan gå till och vilket innehåll den kan ha för att 

ge eleverna en god och verklighetsanknuten förberedelse för yrkeslivet.  

Jag upplever även en ökad förståelse för hur jag själv kan förhålla mig i mitt eget arbete som 

sångerska och jag anser mig från studien ha fått verktyg för att hantera de faktorer jag själv 

upplever som stressande med hjälp av informanternas berättelser om hur de förhåller sig till 

yrket. 
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Jag anser att min studie lyft fram yrket som sångare från ett realistiskt perspektiv utan att låta 

”rockstjärne-myten” om glitter, glamour, ära och berömmelse som jag ofta upplevt omge yrket ta 

överhanden. 

Jag hoppas att denna studie även kommer att kunna ge andra sångpedagoger en ökad insikt i vad 

livet som professionell sångare innebär utan att de själva behöver vara aktiva i branschen. Jag tror 

att studien kan bidra som ett förslag för hur yrkesförberedande utbildning av sångare kan 

utformas för att ge en så god förberedelse för yrkeslivet som möjligt. 

Jag tror även att studien kan ge en ökad förståelse hos blivande eller yrkesverksamma sångare för 

hur yrkeslivet upplevs och hur sångaren kan förhålla sig till detta för att upprätthålla en så god 

och hälsosam arbetssituation som möjligt. 

5.4 Framtida forskning 

Vidare forskning grundad på denna studie skulle kunna innebära en djupare analys av 

yrkessångarens upplevelser, grundat på en större mängd informanter. Detta för att ta fram 

alternativa utbildningsmetoder för yrkesförberedande sångutbildningar och kursinnehåll som 

bättre förbereder sångaren för yrkeslivet. Det skulle även kunna göras en jämförelse med till 

exempel yrkesförberedande idrottsutbildningar för att eventuellt kunna hitta delar ur dessa som 

skulle kunna användas även inom musikutbildningar. Som tidigare nämnts kan jag i denna studie 

ana att sångares livsvärld delvis påverkas av genretillhörighet. Detta skulle kunna undersökas 

noggrannare genom att använda ett större antal informanter från respektive genre. 
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Bilaga: Informationsbad till informanter 

Personen bakom prestationen 

En kvalitativ studie om hur yrkesförberedande sångundervisning kan bedrivas med syfte att 
minimera yrkesrelaterad ohälsa under den pågående utbildningen och i sångelevens 
kommande yrkesliv. 

Tack för att Du ställer upp som informant till detta arbete! 

Nedan följer information om studiens utformning och om Din uppgift som informant. 

Jag vill i detta arbete genom djupgående intervjuer med professionella sångare ta reda på hur de upplever sin 
yrkessituation och vägen till denna och vad de som personer, utöver musikaliska och instrumentala färdigheter, anser 
sig behöva kunskap om och ha egenskaper av för att kunna känna en yrkestrygghet. Jag vill genom detta 
uppmärksamma faktorer som i det professionella sångarlivet kan leda till stress, otrygghet och psykisk eller fysisk 
ohälsa. Genom en tillbakablick på informanternas utbildningstid hoppas jag att de kommer att kunna berätta om 
vilka verktyg de anser sig ha fått från sina sångpedagoger för att hantera livet som professionell sångare och vilka 
kunskaper de ansett sig sakna efter sin utbildning. Med hjälp av informanternas berättelser hoppas jag kunna belysa 
viktiga moment som kan finnas med i yrkesförberedande sångundervisning i syfte att förebygga yrkesrelaterad stress, 
otrygghet och psykisk eller fysisk ohälsa under pågående utbildning och i kommande yrkesliv. 

Studiens metod är den kvalitativa intervjun. 4 st. informanter från olika genrer kommer att intervjuas. (Jazz, 
pop/rock, klassisk och folkmusik.) Informanterna ska vara yrkesverksamma sångare med examen från en 
yrkesförberedande eftergymnasial utbildning. 

Intervjun 

Intervjutiden beräknas till ca 30-60 min. Intervjun kommer att utföras utifrån fasta frågeområden med öppna frågor 
och syftar till att få insikt i informantens upplevelser kring de bestämda frågeområdena. Intervjun spelas efter 
informantens medgivande in för att sedan transkriberas och analyseras.  

Alls som sägs under intervjun behandlas konfidentiellt och samtliga informanter är anonyma för alla utom 
intervjuaren. Vid publicering av intervjusvarens analys anges ingen information som kan avslöja informanternas 
identitet. Informanterna förses i rapporten med fingerade namn och personliga berättelser beskrivs på ett anonymt 
sätt. När arbetet med inspelningar, transkribering och intervjuanalys är slutfört förstörs det inspelade och 
transkriberade materialet. 

Som informant kan Du när som helst avböja att delta eller avbryta Din medverkan utan negativa följder. Du är 
berättigad att ställa frågor och ta del av information kring studiens utförande. 

Tack för visat intresse och Din medverkan!                                                                                   
Hör gärna av dig med frågor och funderingar!                                                                  Med 
Vänlig Hälsning Viktoria Forsman                                                                                                               
Student Vid Musikhögskolan Ingesund Ri-sång                                                                 
viktoriaforsman@hotmail.com 07622076644 

Bilaga: Intervjufrågor 

Syfte 

Syftet är att genom en inblick i professionella sångares liv kunna belysa undervisningsmoment som 

kan finnas med i yrkesförberedande sångundervisning för att förebygga yrkesrelaterad stress, 

otrygghet och psykisk eller fysisk ohälsa.  
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Berätta om hur ditt yrkesliv som professionell sångare/sångerska ser ut! Vilka är dina 
arbetsuppgifter? 

Berätta om vad du ser som positivt med ditt yrke  

Berätta om vad du ser som negativt med ditt yrke 

Har du någon gång upplevs stress, otrygghet eller psykisk eller psykisk ohälsa relaterat till ditt 
yrke? 

Om ja:   

Berätta om dina upplevelser av detta och vilka faktorer i ditt arbeta du tror har lett till detta. 

Om nej:   

Berätta om vad du tror bidragit till att dessa känslor undviktits. 

Vad anser du dig behöva för egenskaper i ditt yrke (bortsett från instrumental och musikalisk 
skicklighet) för att fungera och må bra i din yrkesroll? 

Vad anser du dig ha fått med dig från din utbildning (sångundervisning) som hjälpt dig att 
fungera och må bra i din yrkesroll? 

Vad önskar du att du fått mer av i din tidigare sångundervisning (bortsett från instrumental och 
musikalisk skicklighet)? 

Finns det något som du anser vara speciellt viktigt i just din genre? 

Hur anser du att sångpedagoger bör lägga upp sin undervisning för att utbilda blivande 
professionella sångare? 

Vad behöver enligt dig finnas med i yrkesförbredande sångutbildning (förutom musikalisk och 
instrumental skicklighet) för att förebygga yrkesrelaterad stress, otrygghet och psykisk eller fysisk 
ohälsa hos eleven? 

 


