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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka interpretationens påverkan på artikulatorerna, käke 
och läppar, när sinnesstämningarna ilska, glädje, sorg och rädsla uttrycks genom sång samt 
hur det mätbara resultatet av artikulatorernas påverkan förhåller sig till det hörbara resultatet. 
För att undersöka detta lät jag fyra vokalister enskilt sjunga samma fras med fyra olika 
sinnesstämningar, utifrån interpretationsunderlag. Därefter gjordes ett lyssnartest då fyra 
sångpedagoger lyssnade på samtliga tagningar och markerade vilken av de fyra emotionerna 
de tyckte uttrycktes samt en motivering till svaret. 
 
Sammanfattningsvis visas det bland annat i resultatet att de utåtvända sinnesstämningarna 
ilska och glädje visar större och häftigare rörelser i både käköppning och läpprundning, att de 
inåtvända sinnesstämningarna sorg och rädsla visar svagare volym än utåtvända samt att 
artikulatorhastigheten inte brukas för emotionell färgning. Det blev också tydligt genom 
lyssnartestet att rädsla var den svåraste emotionen att urskilja och ilska den lättaste. Slutligen 
påvisade resultatet att informanterna kännetecknade de olika sinnesstämningarna genom 
kategorierna andning, ansats och avfraseringar, artikulation, effekter/tekniktermer, klangfärg, 
luftflöde, register, tonkvalité, tonlängd och fraslängd, vibrato samt volym. Båda de utåtvända 
sinnesstämningarna beskrevs som bland annat tydligt, ”framåt” och starkt, medan de båda 
inåtvända sinnesstämningarna beskrevs som luftigt, svagt, instabilt och kort.  
 
Förhoppningsvis kan resultatet av den här studien bidra med ökad kunskap om hur 
instrumentet sång responderar på olika sinnesstämningar och hur lyssnaren kan uppfatta olika 
uttryckta emotioner. Resultatet väcker nya frågor om till exempel hur teknik och uttryck är 
sammankopplat och kan användas till varandras fördel samt hur sångpedagoger och vokalister 
kan jobba med gestaltningen både auditivt och visuellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: Anatomi, interpretation, sånginterpretation, uttryck, musikaliskt uttryck, textlig 
gestaltning, sångteknik. 
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1. Inledning  
Det är vanligt att som sångpedagog ”snöa in” på teknik i undervisningen. Klassiskt upplägg, 
när pedagogen jobbar med en låt tillsammans med eleven, är att börja fokusera på tekniska 
delar som till exempel att klara av en hög ton, sjunga med bra pitch1 eller sjunga med legato.2 
Efter att de tekniska delarna sitter på plats är det dags att jobba med text och uttryck. Min 
upplevelse som elev och pedagog är dock att det sistnämnda inte alltid hinns med, lektionen 
tar slut eller så påbörjas en ny låt. En vanlig inställning hos musiker är också att känslan och 
uttrycket ska komma automatiskt när personen i fråga ställer sig på scen och möter publiken. 
Sadolin (2009) beskriver den sångtekniska träningen som att den endast är till för att förbättra 
möjligheterna att tolka text och musik så rikt som möjligt. I mitt tidigare arbete påvisas 
däremot att interpretation3 ger tekniska resultat (Häller, 2016). Detta betyder att pedagogen 
istället kan varva mellan interpretation och uttryck samt teknik eftersom det då blir mer 
naturligt att de olika fokusområdena går hand i hand och hjälper varandra. För att få de bästa 
förutsättningarna när det är dags att ställa sig framför publiken behövs det alltså läggas tid på 
uttryck och känsla i övningsrummet eller hos pedagogen. 
 
För många handlar musik i grund och botten om att förmedla och kommunicera en 
sinnesstämning och en upplevelse till lyssnaren genom till exempel melodier, fraser och 
ackord. Eftersom uttrycket i sång till stor del liknar mönstren i tal blir det lättare för lyssnaren 
att tolka känslan som uttrycks, än i ett melodi- eller ackordinstrument. Utöver denna fördel 
har sången även en text att förhålla sig till, vilket ger ytterligare ett verktyg att behandla 
uttrycket. Med tanke på detta är det högst relevant att lägga stort fokus på interpretation, 
uttryck och hur känslan kan förmedlas på bästa sätt. 
 
Föreliggande undersökning fokuserar på vad olika sinnesstämningar hos sångaren har för 
påverkan på läpp- och käkrörelserna, samt hur lyssnare uppfattar de olika sinnesstämningarna. 
Förhoppningsvis kan resultatet av undersökningen skapa en tydligare förståelse för hur 
interpretation och sinnesstämningar påverkar sånginstrumentet tekniskt och anatomiskt. Jag 
menar att en bra sångpedagog bör ha god kunskap om sånginstrumentet, till exempel hur det 
ser ut och fungerar, eftersom det då ger pedagogen frihet att uttrycka sig på olika sätt och att 
använda olika metoder och utlärningssätt. På så sätt är det möjligt att använda sig av 
interpretation och uttryck och samtidigt veta vilka eventuella tekniska skillnader det ger.  
 

                                                
1 Pitch – Intonering av en ton (Zangger Borch, 2005)  
2 Legato – Konstant tonproduktion utan hörbara pauser mellan tonerna (Sadolin, 2009) 
3 Interpretation – Tolkning av musikstycke eller text (Zangger Borch, 2005) 
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I studien undersöks positionerna och ändringsfarten i käken och läpparnas rörelse när olika 
sinnesstämningar uttrycks genom sång. Med position menas hur öppen käken är eller hur 
mycket läpparna är putade och med ändringsfart menas till exempel hur fort käken förflyttar 
sig från en position till en annan. Detta kommer undersökas genom videoobservation när fyra 
sångare sjunger en fras med fyra olika sinnesstämningar, sedan mäts käkens öppning och 
läpparnas putning och därigenom framgår ett mätbart resultat. Inspelningarna kommer sedan 
analyseras auditivt med hjälp av ett lyssnartest där fyra sångpedagoger utvärderar 
trovärdigheten i uttrycken. 

1.1. Syfte 
Studiens syfte är att undersöka interpretationens påverkan på artikulatorerna, käke och läppar, 
när sinnesstämningarna ilska, glädje, sorg och rädsla uttrycks genom sång samt hur det 
mätbara resultatet av artikulatorernas påverkan förhåller sig till det hörbara resultatet. 
 
För att kunna uppfylla syftet med studien har följande forskningsfrågor formulerats: 
 

- Hur stämmer det mätbara resultatet av käkes öppning och läppars putning, när fyra 
olika sinnesstämningar uttrycks i en sångfras, med hur sångpedagoger uppfattar och 
definierar den hörbara upplevelsen? 

- Vilka mätbara skillnader är det i artikulationernas positioner och ändringsfart när fyra 
olika sinnesstämningar uttrycks?  

- Hur upplever deltagande vokalister metoden i undersökningen? 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel presenteras begrepp och tidigare forskning som ger god förkunskap till denna 
studie. Först presenteras vokal interpretation, dess innebörd och tidigare forskning inom både 
sång och tal. Sedan presenteras och förklaras artikulatorerna följt av forskning. Kapitlet 
avslutas med musik och känslor som presenterar tidigare forskning med musikpsykologi som 
utgångspunkt. 

2.1. Vokal interpretation 
Interpretation betyder tolkning av musikstycke eller text (Zangger Borch, 2005) och görs av 
de flesta som fördjupar sig i en text. Det kan till exempel vara en skådespelare, regissör, poet 
eller vokalist. Det är många forskare och pedagoger, både inom teater och inom musik, som 
skriver om interpretation och uttryck; alltifrån en kort presentation till att skriva en utförlig 
mall i hur det ska genomföras. Några exempel på metodböcker som tar upp interpretation är 
Acting songs (Brunetti, 2006), Sangeleven i fokus (Arder, 2006), Singing and the actor 
(Kayes, 2004), Stora sångguiden: Vägen till din ultimata sångröst (Zangger Borch, 2005), 
Röstlära: Fakta om rösten i tal och sång (Sundberg, 2001), Röstboken: Tal-, röst och 
sångövningar (Elliot, 2009), Komplett sångteknik (Sadolin, 2009) och En skådespelares 
arbete med sig själv: I inlevelsens skapande process (Stanislavskij, 2004). Många av 
instuderingsteknikerna liknar varandra, de flesta utgår ifrån instuderingsfrågor utifrån 
sångtexten och frågorna är dessutom snarlika i många fall. Något som kan tänkas intressant är 
att interpretationens grund kommer från teaterns sätt att tolka texter. Stanislavskij (f. 1863) 
var inte verksam inom musik utan endast inom teatern och han anses vara en av de som lagt 
störst grund till och varit mest inflytelserik för text-interpretationen (BBC, 2017).  
 
Unikt med sånginstrumentet är att det finns möjlighet att musicera via text. Som jag ser det 
bör texten tas till vara på genom att det läggs tid och omsorg på den. Om lyssnaren förstår 
språket som sjungs gör texten att lyssnaren lättare kan sätta sig in i musikens känsla och 
handling, jämfört med om den skulle sakna text. I en studie av betydelsen hos olika 
röstegenskaper fick lyssnaren gissa talarens sinnesstämning och av dem som hörde texten 
gissade 85 procent rätt, medan av dem som inte hörde någon text gissade 47 procent rätt 
(Lieberman & Michaels, 1962, ref i Sundberg, 2001). Denna forskning ger förståelse om hur 
betydelsefull texten är. 
 
När olika sinnesstämningar används i både tal och sång ändras bland annat klangfärg, volym 
och tempo. Visuellt kan kroppsspråket, blicken och ansiktsuttrycket ändras, och det kan även 
ske anatomiska förändringar när olika sinnesstämningar används. Det har gjorts en mängd 
forskning kring detta ämne, bland annat en undersökning där elva professionella operasångare 
sjöng en fras ur arior när de gestaltade lycka, sorg, neutral stämning, fruktan och ilska 
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(Kotlyar & Morozov, 1976, ref i Sundberg, 2001). Sedan analyserades inspelningarna i 
volym, tempo, pauslängd mellan stavelser och tonansatser. Resultaten visade bland annat att 
tempot var högst i fruktan och långsammast i sorg, fruktan var känslan som visade de största 
pauserna mellan stavelserna och neutralt läge visade kortast pauser. Ilska hade starkast volym 
och fruktan svagast, sorg hade de långsammaste tonansatserna och fruktan den snabbaste. 
Varje sinnesstämning visar alltså ett mönster av akustiska kännetecken, precis som i tal.  
 
I en liknande studie fick 23 skådespelare läsa en mening med åtta känslostämningar: neutral, 
kärlek, glädje, högtidlighet, komik, ironi, sorg och fruktan (Sedlacek & Sychra, 1963, ref i 
Sundberg, 2001). Det visade sig efter lyssnarförsök att de inte behövde kunna språket för att 
förstå vilken sinnesstämning som uttrycktes. Efter analys av fonationsfrekvensen,4 på 
sinnesstämningarna som lyssnarna svarat rätt på, blev resultatet bland annat att den var hög 
vid glädje, låg vid sorg, mitten vid neutral stämning och i kurvan för fonationsfekvensen blev 
resultatet i sorg, en topp med långsam nedgång samt två toppar i aktiva stämningar. En studie, 
som liknar undersökningen i detta arbete, skrevs det om hur tungan och läpparna ändrades 
under uttal av olika satser i skilda sinnesstämningar (Fonagy, 1976, ref i Sundberg, 2001). 
Resultatet påvisade att i ilska syntes det att artikulationen kastades häftigt från den ena 
positionen till den andra, i ömsint tal rördes artikulationen långsamt och smeksamt, medan i 
hotfullt tal blev den först en spänd extrem position och kastades sedan iväg till nästa 
artikulatoriska position. Varje sinnesstämning har sitt eget typiska artikulations- och 
fonationsmönster, det är alltså avvikelserna från det neutrala, det vill säga från det väntade, 
som tycks överbringa upplysningar om talarens stämning till lyssnaren (Fonagy, 1976, ref i 
Sundberg, 2001). 
 
För att jämföra talkvalitén när en utåtvänd och en inåtvänd känsla uttrycks, i detta fall ilska 
och sorg, går det att konstatera att vid sorg blir rörelser mindre och långsammare och vice 
versa i ilska (Sundberg, 2011). Vid sorg blir taltempot, subglottiska trycket5 och 
fonationsfrekvensen låg, samt små och långsamma fonationsfrekvensändringar. Vid ilska är 
det däremot taltempot, subglottiska trycket och fonationsfrekvensen relativt hög. Bakom detta 
bör det ligga kraftiga och hastiga skiftande muskelsammandragningar.  
 
En enklare förklaring på resultaten som presenterats ovan är att rösten agerar som en 
översättning från kroppsgestik till ljudgestik. Sång och tal blir uttrycksfullt genom att ljudet 
förändras i form av styrka, tempo, tonhöjd, tryck, klangfärg med mera. Detta är 
grundläggande när det kommer till sång och musik, uttrycksfull sång ger en starkare 
upplevelse och känsla till både lyssnaren, utövaren och medmusiker. Hade musiken varit lika 
uttrycksfull som den är idag om inte människan hade haft sin röst? 
                                                
4 Fonationsfrekvens – J. Sundberg (personlig kommunikation 28 december 2017) beskriver 
fonationens frekvens som grundtonens frekvens i det frambringade ljudet. 
5 Subglottalt tryck – Lufttrycket i luftvägarna under glottis, dvs. stämbandssringan (Sundberg, 
2011) 
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2.2. Artikulatorer 
De så kallade artikulatorerna består av läppar, tunga, underkäke, struphuvud och mjuka 
gommen (Sundberg, 2001; Zangger Borch, 2005). Dessa delar ändrar position för att vi ska 
kunna uttala konsonanter och vokaler. Tungan är den mest flexibla muskeln i vårt ansatsrör,6 
den kan lägga sig platt, ändra form på tungspetsen, tungryggen och tungroten, samt spännas 
eller förbli avspänd. Alla dessa faktorer påverkar vokalfärgen och soundet,7 till exempel hög 
tungkropp och tungspets framåt ger en ljusare klangfärg, och bakåtriktad tungkropp och 
tungspets bak ger en mörkare klangfärg (Fisher & Kayes, 2016; Zangger Borch, 2005). 
Käkens rörelsemönster följer ofta tungans men är däremot inte lika rörlig, underkäken kan 
höjas och sänkas samt röras lite fram och tillbaka. Klangfärgen blir mörkare vid liten 
käköppning och vice versa. På samma sätt är det med läpparna, putande läppar ger mörk 
klangfärg och när läpparna är utdragna åt sidorna blir klangfärgen ljusare. Struphuvudet kan 
höjas och sänkas, men också anta olika form med hjälp av till exempel mellersta 
konstriktormuskeln som kan snörpa ihop svalget (Sundberg, 2001). Sista artikulatorn är 
mjuka gommen också rörligt på så sätt att den kan höjas och sänkas, i högt läge stängs 
förbindelsen mellan ansatsröret och näshålan, som vanligtvis är denna passage öppen. 
 
Artikulatorerna påverkar inte bara vårt uttal, utan även våra sångformanter. En formant är en 
resonans i ansatsröret som uppkommer genom att ljudet reflekteras vid glottis8 och i 
läppöppningen (Sundberg, 2001). Det finns fyra eller fem formanter av betydelse, den första 
och lägsta är beroende av käköppningen, ökar den brukar formantfrekvensen stiga, den andra 
av tungformen och den tredje av tungspetsens läge (Sundberg, 2001). Toppen i ansatsrörets 
frekvenskurva kallas alltså formantfrekvens, den delton som ligger närmast en 
formantfrekvens blir då starkare än andra deltoner (Sundberg, 2001). Formantfrekvenserna 
bestämmer vokalkvaliteten och en god del av röstkvaliteten, därför får olika röster olika 
röstkvalitet eftersom de avstämmer sina formantfrekvenser för en viss vokal lite olika. 
 
Fonetikprofessorn Björn Lindblom har studerat hur hastigt formantfrekvenserna, det vill säga 
artikulatorerna i ansatsföret, ändras under olika betingelser. Han har funnit att ändringar tar 
ungefär samma tid, oavsett ändringens storlek (personlig kommunikation genom Johan 
Sundberg 22 december 2017). Sundberg (1979) fann en motsvarande regelbundenhet vad 
avser tonhöjd; normalt behöver en sångare ca 100 ms för att ändra tonhöjden från en skalton 
till en annan, oavsett hur stort intervallet mellan skaltonerna är. Detta kan tolkas som att det 
neuromekaniska styrsystemet för talrörelser beter sig som ett ”trögt filter” med en 
impulsrespons som bestäms av musklernas biomekaniska egenskaper. När detta system blir 
stört, som till exempel vid Parkinsonpatienters tal, blir artikulationshastigheten långsammare, 
vilket resulterar i att talet blir sluddrigt. Detta verkar stödja antagandet att 

                                                
6 Resonansrör – Hålrummen från stämbanden till läppöppningen (Sundberg, 2001) 
7 Sound – Benämning på klangfärg (Zangger Borch, 2005) 
8 Glottis – Stämbandsspringan (Sundberg, 2001) 
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artikulationshastigheten inte kan användas som uttrycksmedel i tal och sång, eftersom 
långsam artikulation helt enkelt låter patologiskt. 
 
Sammanfattningsvis går det att förstå talarens sinnesstämning genom att bara höra på 
personens tal. Lyssnaren behöver inte förstå vad som sägs, känna den som talar eller tillhöra 
samma kultur som talaren. Talarens koder gäller alltså generellt.  

2.3. Musik och känslor 
De eventuella upplevelserna av musik berättar en historia om vem lyssnaren är som människa, 
både som individ och som art. På ett individuellt plan speglar musikupplevelserna våra 
minnen, erfarenheter, preferenser och personlighetsegenskaper, och på ett biologiskt plan är 
upplevelserna ett uttryck för människans förmåga att tolka information i ljud i syfte att 
vägleda framtida beteende med hjälp av känslor (Juslin, 2015). Boken Starka 
musikupplevelser: Musik är mycket mer än bara musik tar bland annat upp skillnaden på att 
uppfatta musik och att reagera på den (Gabrielsson, 2008). Att uppfatta musik är att urskilja 
olika egenskaper i styckets form eller uttryck som till exempel tempo, taktart, en känsla eller 
en beskrivning av låtens stämning. Lyssnaren är alltså inte ”i musiken” och behöver inte bli 
engagerad av musiken. Att reagera till musik handlar istället om hur lyssnaren påverkas av 
musiken och får denne att känna och bli ett med musiken. Vanligt är att lyssnaren pendlar 
mellan att uppfatta och reagera på musiken och det kan ibland vara svårt att veta om lyssnaren 
bara upplevde en observation eller om det även var en reaktion på upplevelsen. Gabrielsson 
(2008) menar också att sammanhang, situation, bakgrund, omständigheter och lyssnarens 
relation till musiken kan ha stor inverkan på upplevelsen av musiken. Det är därför svårt att 
som lyssnare vara helt neutral och att lyssna objektivt. 
 
Det har visats att musiklyssning väcker ett brett spektrum av känslor, som exempelvis glädje, 
sorg, intresse, lugn, förvåning, beundran, nostalgi, stolthet och njutning (Juslin, 2015). Det är 
alltså dessa reaktioner som kräver en psykologisk förklaring. I en metastudie av 100 studier 
om vilka det undersöks i hur olika faktorer i den komponerade musikens struktur influerar det 
upplevda emotionella uttrycket (Gabrielsson & Lindström, 2012). Undersökningen baseras på 
västerländsk klassisk musik och granskar relationen mellan musikalisk struktur och 
emotionellt uttryck, med en variation av använda metoder. Resultaten, som presenteras i en 
tabell, är tydligast gällande effekterna av tempo, styrka och klangfärg. När någon av dem ökar 
associeras det med större aktivering och vice versa. Ur originaltabellen har jag valt att 
presentera de mest väsentliga faktorerna för detta arbete (Gabrielsson & Lindström, 2012, 
Table 14.2, s 17–22). Vidare tolkas och förklaras resultatet av fem faktorer från tabellen; 
amplitude envelope, artikulation (staccato/legato), styrka, tempo och klangfärg. Med 
amplitude envelope menades tonansats och tonavslut som i detta fall var mjuk eller hård. De 
hårda var associerade med ilska, glädje, förvåning och fart, medan de mjuka associerades med 
ömhet, vemod, rädsla, avsky, kraft och olust. Vad gäller artikulation så var staccato associerat 
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med glädje, energi, aktivitet, rädsla och ilska, legato med vemod, ömhet, högtidlighet och 
mjukhet. Kategorin styrka visade på att stark musik ofta associerades med känslor som 
intensitet, förtjusning, spänning, ilska och glädje, svag musik associerades däremot med 
mjukhet, frid, ömhet, vemod, högtidlighet och rädsla. Helhetligt sammankopplades stark 
musik med aktivitet och kraft, och svag musik med låg aktivering och kanske undergivenhet. 
Stora variationer av ljudstyrkan kunde uppfattas som rädsla och små variationer glädje eller 
aktivitet. Snabba förändringar i ljudstyrkan visade på lekfullhet, plädering eller rädsla och få 
eller inga ändringar visade på vemod, frid och värdighet. Tempo var en stor faktor och av de 
faktorer som påverkar det emotionella uttrycket i musik betraktas tempo vanligtvis som det 
viktigaste (Gabrielsson & Lindström, 2012). Tabellen visar att snabbt tempo associerades 
med emotioner som aktivitet, spänning, lycka, glädje, behaglighet, styrka, förvåning, 
nyckfullhet, ilska, oro och rädsla. Långsamt tempo associerades med lugn, fred, sorg, 
värdighet, högtidlighet, ömhet, längtan, tristess och avsky. Sista faktorn klangfärg kopplades 
till kraft, ilska, avsky, rädsla, aktivitet och förvåning vid toner med många högre övertoner. 
Toner med få och låga övertoner kopplades till olust, lycka eller vemod. Emotionella uttryck i 
musik är alltså sällan eller aldrig enbart styrd av en enda faktor, utan är en funktion av många 
faktorer (Gabrielsson & Lindström, 2012). Hur olika faktorer är kombinerade för att nå ett 
särskilt uttryck är en komplex fråga. 
 
Emotionella reaktioner till musik ur ett psykologiskt perspektiv undersöktes i en studie där 
målet var att undersöka förekomsten av emotionella reaktioner till musik, psykologiska 
mekanismer och skäl till att lyssna på musik i ett kulturvarierat exempel av musiklyssnare 
(Juslin et al., 2016). 668 medverkande från sex olika länder deltog i undersökningen som 
skedde digitalt med 22 frågor som mätte emotioner generellt, den senaste känsloepisoden 
involverat musik och individuella karaktärsdrag. Tre av de länder som undersökningen 
gjordes i, Australien, Sverige och USA, kategoriserades som individualistiskt och de andra 
tre, Brasilien, Kenya och Portugal, kategoriserades som kollektivistiskt. Jämförelserna visade 
att mönstren till förekomsten var relativt lika i de två kulturkategorierna. Skillnaderna var till 
exempel att i de kollektivistiska länderna var det vanligare med nostalgi–längtan, andlighet–
transcendens, glädje–upprymdhet och mekanismen episodiskt minne. Till skillnad från de 
individualistiska länderna där det var mer utbrett med vemod–melankoli och mekanismen 
musikalisk förväntan.  
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3. Metod 
För att kunna mäta käkens rörelse och läpparnas rundning gjordes en videoobservation när 
fyra sångare sjöng en fras med fyra olika sinnesstämningar, sedan gjordes ett lyssnartest för 
att pröva om resultatet av mätningen stämde överens med lyssnarnas val och motiveringar av 
sinnesstämningar. Denna metod presenteras i detta kapitel i följande ordning; först studiens 
design, sedan urvalet av informanter, därefter insamling av data som först presenterar 
videoobservation och reflektion och sedan lyssnartest. I de två sista delarna presenteras 
konsekvenser av metoden och analys. Utförandet av undersökningen och analysen gjordes till 
stor del i samarbete med röstforskaren Johan Sundberg. I detta kapitel kommer 
sinnesstämningarna benämnas i två olika termer, arg, glad, ledsen och rädd samt ilska, 
glädje, sorg och rädsla. Orsak och konsekvens av det redogörs i analysen (3.5). 

3.1. Design 
Undersökningen i arbetet var att analysera käkens rörelse och läpparnas putning i instrumentet 
sång när olika sinnesstämningar uttrycks. För deltagande vokalister valdes en fras som skulle 
sjungas med sinnesstämningarna arg, glad, ledsen och rädd. Urvalet av sångfras skulle 
påverkas av vissa avgränsningar. Genren pop skulle fastställas eftersom det var lättillgängligt 
och känt för alla som medverkade i undersökningen. Det skulle behövas en fras som innehöll 
olika konsonanter och mycket artikulation, för att vid analysen få bra rörelser att mäta på. 
Slutligen skulle det behövas en text som var tillräckligt neutral för att kunna tolkas med fyra 
olika sinnesstämningar. Efter dessa avgränsningar skulle första frasen ur Man in the mirror 
fastställas (Garret & Ballard 1987), vilket meddelades till vokalisterna minst en vecka innan 
undersökningen. 
 
För att vokalisten skulle få en bra interpretatorisk grund skrev jag interpretationerna utifrån 
David Brunettis mall (beskrivning av mallen presenteras senare i detta avsnitt). Den 
huvudsakliga empirin för studien skulle samlas in med hjälp av videoobservationer för att ha 
möjlighet att gå tillbaka och analysera och mäta i videofilmerna. Eftersom undersökningen i 
studien består av att analysera käkens öppning och läpparnas putning skulle det bli relevant att 
filma för att kunna utföra undersökningen och analysen korrekt. Efter inspelningen av 
videofilmerna skulle det sedan göras en analys på de två artikulatorerna käke och läppar, för 
att se eventuella skillnader. 
 
Efter ett möte med Johan Sundberg skulle ämnet bli fastställt och därefter skulle jag hitta ett 
program att analysera och mäta bilderna från videofilmerna. Jag skulle sedan fastställa 
programmet Photoshop till analyserandet och att inspelningen skulle ske på en iPhone 6 i 
slowmotion-filmning, som tar 60 bilder per sekund. Ett ingående arbete skulle sedan läggas 



 

9 

ner på att lära mig programmet och förstå vilka verktyg som skulle behövas till 
undersökningen.  
 
För att vokalisterna i denna undersökning skulle ha samma interpretationsförutsättningar och 
en bra grund att stå på, skulle jag skriva fyra interpretationer av textfrasen I’m gonna make a 
change for once in my life. It’s gonna feel real good, gonna make a difference, gonna make it 
right från låten Man In The Mirror av Michael Jackson (Garret & Ballard 1987). Detta skulle 
göras utifrån de fyra känslorna ledsen, arg, glad och rädd. I mitt tidigare självständiga arbete 
om interpretation och uttryck användes olika instuderingsmallar för att tolka sångtexter till en 
konsert (Häller, 2016), en av mallarna är gjord av David Brunetti och det var nu den jag 
skulle använda som grund till interpretationen i detta arbete. Anledningen till att Brunettis 
mall valdes var eftersom den går in på djupet i instuderingsfrågorna genom att till exempel 
skapa ett mål, en konflikt och taktiker för att lösa konflikten. Jag anser att Brunetti använder 
kreativa tillvägagångssätt och förklaringar, som till exempel att använda sig av en 
inledningsfras som vokalisten ska föreställa sig att en motpart säger och sedan att sången då 
blir ett svar på denna inledningsfras. Dessa sex frågor valdes ut att ställas till 
försökspersonerna, eftersom inte alla frågor var anpassningsbara på endast en fras (Brunetti, 
2006):  

1. Vad handlar låten om? Svara med en mening: Låten handlar om en person... 
2. Hitta på en situation som gör att du behöver säga detta till någon. Tell yourself a story.  
3. Vad är ditt mål/syfte? 
4. Vilket hinder är i din väg? 
5. Vilka allvarliga konsekvenser kommer du att gå igenom om du inte lyckas med ditt 

mål/syfte?  
6. Inledningsfras. Något som triggar igång dig och får dig att säga första frasen. Så att 

första sångfrasen blir en respons på något. 
Interpretationsunderlaget jag formulerat till vokalisterna utifrån dessa frågor skickades ut 
dagen innan undersökningen. Materialet finns att läsa i bilaga 1. 
 
När inspelningarna var gjorda skulle de exporteras till ljudfiler och därefter skulle jag spela 
upp dem för fyra sångpedagoger i form av ett lyssnartest. Det skulle bli totalt 32 tagningar att 
spela upp eftersom det var fyra vokalister som sjöng frasen med fyra olika sinnesstämningar 
och varje känsla spelades in med två tagningar. Efter varje tagning skulle de bedöma vilken 
av de fyra sinnesstämningarna som framförts och motivera sitt svar. 

3.2. Urval av informanter  
Vid urvalet av vokalister valdes två kvinnliga och två manliga för att det skulle vara jämt 
fördelat mellan könen. Fokus var att vokalisterna skulle ha bra uttryck och kunna sjunga med 
mycket känsla, därför frågade jag sångpedagoger och musiker efter tips och fick främst 
förslag på musikal- och showartister. Eftersom dessa artister använder mycket teater i sitt 
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musicerande och är vana vid att använda stort uttryck, var det en bra idé att ha med så många 
musikal- och showartister som möjligt då detta ökar chansen till starka uttryck och vanan att 
jobba med det. Genusaspekten prioriterats genom att välja både manliga och kvinnliga 
vokalister. Det var dock svårt att hitta manliga vokalister som ville ställa upp i 
undersökningen eftersom det var kort om tid fick jag slutligen fråga en vokalist som inte är 
musikal- eller showartist och inte heller jobbat så mycket med sitt uttryck. Detta diskuteras 
senare i detta kapitel.  
 
Här följer en kort beskrivning av vokalisterna: 
1. Kvinnlig vokalist: Utbildad skådespelare och musikalartist, frilansar på teaterscener i 
Sverige. 
2. Manlig vokalist: Utbildad musikalartist som medverkar i stora roller på ett flertal scener i 
Stockholm.  
3. Kvinnlig vokalist: Utbildad musikalartist som medverkat i stora roller i musikaler på scener 
i och utanför Sverige. 
4. Manlig vokalist: Utbildad gitarrist och pedagog och sjunger även i en professionell 
gospelkör. 
 
I resultat och diskussion (kapitel 4 och 5) benämns vokalisterna som vok 1, 2, 3 och 4 baserat 
denna på presentation. 
 
I första mailet till vokalisterna beskrev jag vad arbetet handlar om och vad syftet med 
undersökningen är, sedan förklarades att jag till undersökningen sökte fyra vokalister som 
skulle sjunga en fras med fyra olika sinnesstämningar. Detta gjordes för att ge vokalisterna en 
klarare bild om vad det handlade om och vad deras uppgift var. Efter att de tackat ja skickades 
information om att de skulle lära sig första frasen ur Michael Jacksons låt Man in the mirror 
(Garret & Ballard 1987), att interpretationsunderlag för de olika känslorna skulle skickas ut 
dagen innan undersökningen och att de under inspelningen behöver vara så stilla som möjligt 
och samtidigt ha så mycket uttryck som möjligt när frasen sjungs. Denna information 
skickade jag för att de skulle kunna förbereda sig och veta vad som förväntades av dem.  
 
För lyssnartestet valde jag sångpedagoger av det skälet att de är skickliga på att höra 
nyanseringar, ändringar och uttryck i rösten. Fyra pedagoger valdes som går samma 
utbildning som jag själv och varav utbildningen till sångpedagog är avklarad för samtliga. Det 
underlättade att arbeta med personer som befinner sig på samma skola, men också för att de 
alla har samma utbildning och ungefär samma erfarenhet. Det är dessutom en fördel att alla 
fyra nyligen gått kurs inom både anatomi och sångmetodik eftersom de då har bra verktyg för 
att motivera valet av sinnesstämningar i lyssnartestet.  
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3.3. Insamling av data  
Här beskrivs hur de olika stegen i undersökningen har utförts. Först presenteras hur 
videoobservationen gick till och de frågeställningar som gavs till vokalisterna redogörs. 
Därefter redogörs tillvägagångssättet av lyssnartestet som avslutas med en presentation av 
lyssnarfrågorna.  

3.3.1 Videoobservation och reflektion 
Under genomförandet av videoobservationerna med vokalisterna närvarade, förutom jag själv, 
Johan Sundberg och det var god tidsmarginal mellan vokalisterna. Innan deras ankomst 
riggades utrustningen upp, vilket var en stol att sitta på, stativ att fästa kameran på, en linjal 
som fästes i klykan på ett mikrofonstativ för att få linjalen i samma höjd som huvudet på 
vokalisten och på andra sidan ställdes en spegel som vinklades 45 grader för att se profilen på 
vokalisten i kameran. Undersökningarna gick relativt fort, max. 30 minuter. Det började med 
att jag berättade om undersökningen, de fick en tejpbit på näsryggen och hakan för att senare 
underlätta mätningen, de fick lyssna på frasen om de behövde och sedan fick de läsa igenom 
interpretationen för varje sinnesstämning innan inspelningen för att lättare kunna sätta sig in i 
känslan. Det gjordes en testinspelning och sedan spelades det in två tagningar per 
sinnesstämning. De sjöng till en metronom för att alla tagningar skulle sjungas i samma 
tempo, detta för att jag sedan skulle ha möjlighet att ta reda på hur snabbt käken eller läpparna 
rör sig från en position till en annan. För att ge alla samma förutsättningar lade jag mig inte i 
vokalisternas uttryck, men i vissa fall korrigerades rytmen eller melodin för att frasen skulle 
bli korrekt. Efter tagningarna var inspelade fick vokalisterna skriftligt svara på frågorna: 

– Hur upplevde du undersökningen? 
– Hur väl upplevde du att du kunde uttrycka sinnesstämningarna? 
– Hur upplevde du interpretationen du fick läsa innan du sjöng? 
– Var det någon sinnesstämning som var lättare/svårare att uttrycka? Varför? 

Dessa frågor valde jag att ha med då det ger vokalisten utrymme att uttrycka sin upplevelse 
och anledningen till att det var skriftligt var eftersom det kändes tidseffektivt och eftersom 
frågorna blev exakt lika för alla informanter. 

3.3.2 Lyssnartest 
När inspelningarna var klara konverterades videofilmerna till ljudfiler och lades slumpvis in i 
en spellista. Därefter gjordes ett lyssnartest då fyra sångpedagoger lyssnade igenom samtliga 
tagningar som jag spelade upp i blandad ordning. Det var totalt 32 tagningar då det var fyra 
sinnesstämningar per person och två tagningar på varje. Slumpvis uppspelningsordning valde 
jag eftersom det annars kan inverka om till exempel ett starkt uttryck spelas upp innan en 
mindre uttrycksfull tagning. Detta betyder att ingen av lyssnarna hade samma 
uppspelningsordning på tagningarna. Anledningen till att bara ljudfiler spelades upp var för 
att vokalisternas ansiktsuttryck troligen kunde bidra till att visa vilken sinnesstämning som 
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uttrycktes och eftersom jag bland annat ville ta reda på vilka hörbara aspekter som 
kännetecknade sinnesstämningarna sökte jag inte svar som avser ansiktsuttrycket eller 
ögonkontakten, då dessa delar inte är i fokus i den här undersökningen. Syftet med 
lyssnartestet var alltså att få en mer objektiv bild över hur väl vokalisterna lyckades uttrycka 
sinnesstämningen och även få reda på vilka hörbara aspekter som kännetecknar 
sinnesstämningarna. På så sätt kan dessa delar, som till exempel hård ansats eller ljus 
klangfärg, ge en tydligare bild av vad i videon som sedan ska analyseras.  
 
Lyssnarfrågorna till sångpedagogerna är följande:  

– Ringa in den känsla du tycker frasen förmedlar – ilska, sorg, glädje, rädsla.  
– Vilket var det tydligaste tecknet på den känslan? 

Efter att alla pedagoger svarat på frågorna följde en gruppdiskussion då vi bland annat pratade 
om deras upplevelse och förutsättningarna för pedagogerna och vokalisterna. 

3.4. Konsekvenser av metoden 
Eftersom det är ovanliga betingelser för vokalister att filmas med en spegel på en sida, en 
linjal på andra och små tejpbitar på näsryggen respektive hakan, kan det ha varit svårt för dem 
att uttrycka de avsedda sinnesstämningarna i sången. Jag är medveten om att det kanske inte 
blev lika starkt uttryck som om de skulle fått sjunga under mera normala omständigheter. I 
tolkningen av studiens resultat försöker jag därför ta hänsyn till de förutsättningar 
vokalisterna gavs. 
 
Eftersom en av informanterna i första hand inte jobbar som vokalist och heller inte jobbat 
med uttryck i sång gjorde att det blev ganska stor skillnad i hur väl den sångaren förmedlade 
sinnesstämningarna jämfört med de andra. Jag är därför medveten om detta när jag gör min 
analys och kommer fram till slutsatser. Samma vokalist var alla informanter i lyssnartestet 
mer eller mindre bekanta med, vilket gör att de känner igen vokalistens röst. Eftersom detta 
kan påverka informanterna tar jag därför hänsyn till det vid tolkning av studiens resultat.  
 
När vokalisterna filmades var Johan Sundberg och jag noga med att placeringen av spegel, 
linjal och vokalist var korrekt, men när inspelningen väl började kontrollerade vi inte till att 
spegelbildens profil syntes under hela tagningen. Det vill säga att när vokalisten eventuellt 
rörde huvudet försvann örat, som jag senare skulle använda som hållpunkt vid mätningen, 
försvann ur bild. Detta resulterade i att några enstaka tagningar inte gick att mäta 
läpprundningen på. Detta är anledningen till att det i första tagningen på glädje hos vokalist 1, 
som presenteras i resultatet, figur 2, saknar data i början av kurvan. 
 
Denna undersökning resulterade i mycket data, så pass mycket att detta arbete inte ger plats 
att redovisa och analysera all data. Därför valde jag att arbeta med ett urval att mäta på, 
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redovisa och analysera. Därav exemplifierades inte alla sinnesstämningar och vokalister jämt i 
graferna. Hur jag gjorde urvalet beskrivs i nästa kapitel.  

3.5. Analys 
Lyssnartesten analyserades för att se om det fanns någon gemensam upplevelse hos lyssnarna 
om vilka klipp som uttryckte en specifik emotion. De tagningar som blev klassificerade i 
enlighet med sångarens avsikt analyserades liksom även deras svar om vad som tydligast 
visade på att det var den känslan. Med hjälp av en sammanställning om vilka tagningar som 
förmedlade avsedd sinnesstämning och vad som orsakade detta, fick jag en vägledning om 
vilka tagningar och delar i tagningarna som var relevanta att analysera. Med underlag av 
lyssnarnas motiveringar till vald sinnesstämning, då de markerat avsett svar, gjordes en tabell 
då jag sammanfattat vad som var specifikt för de olika sinnesstämningarna i kategorier som 
till exempel artikulation, klangfärg, luftflöde, fraslängd och volym.  
 
Fokus i analysen av filmerna var på att undersöka positionerna och hastigheten mellan 
positionerna i käköppningen och läpprundningen när de olika sinnesstämningarna uttrycktes. 
För att ta reda på detta bestämdes det tillsammans med Johan Sundberg att jag skulle mäta, 
bild för bild, avståndet mellan de två tejpbitarna på näsryggen och hakan samt avståndet 
mellan en referenspunkt på örat och överläppen, i spegelbildens profil. Detta gjorde jag med 
hjälp av datorprogrammet Photoshop där jag mätte de två avstånden på 30 bilder per sekund, 
det vill säga cirka 840 bilder per vokalist. Siffrorna på avstånden lade jag in i en Exceltabell 
med tiden i första kolumnen och avståndet för käkens öppning och läpparnas putning på varje 
rad. Varje tagning fick ett eget dokument för att underlätta att hålla reda på de olika 
tagningarna. Efter detta jämförde jag avstånden i olika sinnesstämningar hos samma person. 
På så sätt gick det att se om det var någon skillnad i till exempel ett specifikt ord mellan de 
olika sinnesstämningarna.  
 
När interpretationsunderlaget skickades ut till vokalisterna i början av undersökningen 
användes termerna arg, glad, ledsen och rädd, medan jag i resterande delen av 
undersökningen använt ilska, glädje, sorg och rädsla. Detta gör att de förstnämnda termerna 
endast används i denna studie när det skrivs om vokalisterna och utöver det används ilska, 
glädje, sorg och rädsla konsekvent.  
 
Eftersom mätningen var omfattande och resulterade i över 10 000 bilder, bestämde jag mig 
för att begränsa det till att mäta första halvan av frasen. I denna studie fanns det inte heller 
utrymme att presentera alla tagningar, därför valde jag att avgränsa till de tagningar och de 
vokalister där alla informanter markerat avsedd sinnesstämning. Det kan också understrykas 
att det givetvis var de exempel som kategoriserades på samma sätt av lyssnarpanelen som var 
värda att analysera; andra exempel hade uppenbarligen inte tillräckligt entydig emotionell 
färg för att vara representativa.  
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4. Resultat 
Kapitlet är uppdelat i fyra delar som innefattar resultat av lyssnartest, resultat av mätning, 
informanternas upplevelse av metoden och sist konklusion. Denna ordning presenteras 
eftersom vissa resultat av lyssnartestet bör gå igenom för att läsaren ska förstå resultatet av 
mätningen. Som beskrevs i föregående kapitel så har det gjorts ett urval som innebär att 
mätningarna endast är gjorda på de tagningar där samtliga informanter markerat avsedd 
sinnesstämning eller på utvalda tagningar där majoriteten av lyssnarpanelen markerat avsedd 
emotion.  

4.1. Resultat av lyssnartest 
För att presentera resultatet av lyssnartestet har tabeller som visar olika uppdelningar 
sammanställts. Först presenteras resultatet som visar antalet och hur många procent som 
informanterna svarat den avsedda sinnesstämningen, sedan en sammanställning av alla 
informanter i lyssnartestet och sist en tabell som visar informanternas motivering till vald 
emotion av de tagningar då samtliga informanter markerat avsedd sinnesstämning. 

4.1.1. Sammanställning av lyssnartest 
I samtliga tabeller står vok för vokalist. Det var totalt 32 tagningar, där de fyra 
sinnesstämningarna sjöngs av alla fyra vokalister två gånger vilket leder till totalt åtta 
tagningar per sinnesstämning. Informanterna fick alla blandad ordning på tagningarna för att 
det inte skulle kunna göra någon påverkan. De fick höra alla tagningar en gång med en paus 
för att anteckna innan nästkommande ljudklipp. 
 
Tabell 1 
Siffrorna och procentsatserna i tabellen avser hur många av svaren som var den avsedda 
emotionen. 
Lyssnare 1 Lyssnare 2 Lyssnare 3 Lyssnare 4 
Tot.21/32 (66 %) Tot.19/32 (59 %) Tot.18/32 (56 %) Tot.17/32 (53 %) 
    
Ilska: 8 (38 %) Ilska: 7 (37 %) Ilska: 5 (28 %) Ilska: 7 (41 %) 
Glädje: 6 (29 %) Glädje: 7 (37 %) Glädje: 5 (28 %) Glädje: 3 (18 %) 
Sorg: 4 (19 %) Sorg: 3 (16 %) Sorg: 6 (33 %) Sorg: 5 (29 %) 
Rädsla: 3 (14 %) Rädsla: 2 (11 %) Rädsla: 2 (11 %) Rädsla: 2 (12 %) 
    
Vok. 1: 6 (29 %) Vok. 1: 6 (32 %) Vok. 1: 7 (39 %) Vok. 1: 4 (24 %) 
Vok. 2: 5 (24 %) Vok. 2: 6 (32 %) Vok. 2: 4 (22 %) Vok. 2: 5 (29 %) 
Vok. 3: 4 (19 %) Vok. 3: 4 (21 %) Vok. 3: 4 (22 %) Vok. 3: 4 (24 %) 
Vok. 4: 6 (29 %) Vok. 4: 3 (16 %) Vok. 4: 3 (17 %) Vok. 4: 4 (24 %) 
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I tabell 1 har varje sångpedagog som deltagit i lyssnartestet varsin kolumn. I de vågräta 
raderna presenteras först totalt antal tagningar som markerats i avsedd sinnesstämning, sedan 
redogörs det i de två kategorierna sinnesstämningar och vokalister, hur många tagningar som 
lyssnarna markerat avsedd sinnesstämning. Procenten står för hur många tagningar som är 
markerade med avsett svar, först visas procenten för den totala summan som markerats av 
samtliga 32 tagningar. I första kategorin som är sinnesstämningar står procenten för det antal 
där de markerat avsedd sinnesstämning och de fyra resultaten blir tillsammans 100 procent. I 
den andra kategorin som är de fyra vokalisterna är procenten uträknade på samma sätt som 
föregående kategori. Som framgår av tabell 1 visade det sig att informanterna markerat mellan 
17–21 av 32 tagningar i avsedd sinnesstämning. Gemensamt för alla informanter var att de, i 
kategorin sinnesstämningar, har det minsta procentantalet i rädsla. Det som är mest avvikande 
är att hur deras svar är fördelat i kategorin vokalister, där lyssnare 1 och 4 skiljer sig mest från 
resterande.  
 
Tabell 2 
Siffrorna och procentsatserna i tabellen avser hur 
många av svaren som var den avsedda emotionen. 
Sammanställning 
Totalt 75/128 (59 %) 
 
Ilska: 27 (36 %) 
Glädje: 21 (28 %) 
Sorg: 18 (24 %) 
Rädsla: 9 (12 %)  
 
Vok. 1: 23 (31 %) 
Vok. 2: 20 (27 %) 
Vok. 3: 16 (21 %) 
Vok. 4: 16 (21 %) 
 
Tabell 2 visar en sammanställning av lyssnarnas resultat i tabell 1. Eftersom alla 
informanternas resultat nu är sammanslagna blir det totalt 128 stycken tagningar (32 
multiplicerat med fyra). Först syns det att de tillsammans hade markerat 75 stycken tagningar 
med avsedd sinnesstämning, alltså 59 procent, sedan är det som tidigare uppdelat i de två 
kategorierna sinnesstämningar och vokalister där procenten var för sig utgör 100 procent. 
Tabellen visar alltså att den lättaste sinnesstämningen att höra var ilska, därefter glädje, sedan 
sorg och svårast var rädsla. Det blir också tydligt att det var vokalist 1 som fick flest antal 
avsedda sinnesstämningar markerade och som alltså gjorde det lättast att höra vilken 
sinnesstämning som uttrycktes.  
 
Tabell 3 visar de tagningar då alla fyra informanter markerat avsedd sinnesstämning. 
Sammanställningen visar att alla informanter ger samma svar på 7 av 32 tagningar, fyra 
tagningar var ilska, två var glädje, en var sorg och ingen var rädsla. 
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Tabell 3 
Siffrorna och procentsatserna i tabellen avser hur 
många av svaren som var den avsedda emotionen. 
Tagningar där alla markerat avsedd 
sinnesstämning 
Totalt 7 stycken  
 
Ilska: 4 (57 %) 
Glädje: 2 (29 %) 
Sorg: 1 (14 %) 
Rädsla: 0 (0 %)  
 
Vok. 1: 3 (43 %) 
Vok. 2: 1 (14 %) 
Vok. 3: 2 (29 %) 
Vok. 4: 1 (14 %) 
 
Alltså var rädsla en svår sinnesstämning att uppfatta och det kanske berodde på att den var 
svår för vokalisterna att uttrycka. I den andra kategorin som utgår från vokalisterna var tre 
tagningar vokalist 1, två tagningar vokalist 3 och en respektive tagning var vokalist 2 och 4.  

4.1.2. Hur hör vi känslor? 
Tabell 4 är en sammanfattning på lyssnarnas motivering till de sinnesstämningar där de 
markerat det avsedda svaret. Det är totalt 75 stycken tagningar som är sammanställda, se 
tabell 2 för fler detaljer. Kategoriseringarna i vänstra kolumnen har gjorts i efterhand utifrån 
deras svar, då de på plats fick svara fritt på motivering till vald sinnesstämning. Det som i 
detta lyssnartest kännetecknade de olika sinnesstämningarna var andning, ansats och 
avfrasering, artikulation, effekter/tekniktermer, klangfärg, luftflöde, register, tonkvalité, 
tonlängd och fraslängd, vibrato samt volym. I sinnesstämningen ilska upplevdes tagningarna 
som häftiga inandningar, hårda ansatser, avfraseringarna är betonade eller abrupta, bra 
artikulation med tydliga konsonanter, ”framåt” i timing, mörkare klangfärg, mycket luftflöde, 
sång i bröstregister, stadig röst med tät ton, tydliga och korta fraser, inte mycket vibrato samt 
stark volym. I sinnesstämningen glädje upplevdes tagningarna däremot som hög andning, 
tydlig artikulation, sång med legato, ljus och lätt klangfärg, mycket luftflöde, sång i 
bröstregister, rak och direkt ton, placering av tonen långt fram, ”håller ut” toner och fraser, 
vibrato samt stark volym. I sinnesstämningen sorg upplevde informanterna tagningarna som 
mjuka ansatser, ”slappare” artikulation, instabil ton, mindre klang, luftigt, mer falsettregister, 
mjuk ton, kortare fraser och tonlängd, mycket och långsamt vibrato samt svag volym. Den 
sista sinnesstämningen rädsla beskrev informanterna som hög och ljudande andning, 
förmedlingen av texten var inte övertygande, ”darrig” och luftig ton, kortare fraser med 
mycket vibrato samt svag volym.  
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Tabell 4 
 Ilska Glädje Sorg Rädsla 
Andning Häftiga 

inandningar 
Hög  Hörbar, tydlig 

och hög  
Ansats/ 
avfraseringar 

Hård ansats, 
avslutar 
abrupt/betonat 

 Mjukare ansats  

Artikulation Textar tydligt, 
mycket 
konsonanter 

Tydlig Slapp 
artikulation 

Ej övertygande 
text 

Effekter/ 
tekniktermer 

Framåt i timing Legato Ibland brusten 
ton, darrig ton 

Lite darrig ton 

Klangfärg 
 

Mörkare 
klangfärg 

Ljus, öppet, lätt 
och stort 

Mindre klang 
och sound 

 

Luftflöde ”Flow” ”Flow” Luftigt Luftigt 
Register 
 

Fullröst/ 
bröstregister 

Bröstregister Tunn falsett  

Tonkvalité Stadig röst, tät 
ton, kraftig 
röstanvändning 

Rakt och direkt, 
placering av ton 
långt fram 

Mjuk, luftig ton, 
lite 
stämbandsmassa  

 

Tonlängd/ 
fraslängd 

Tydliga och 
korta fraser 

Håller ut toner 
och fraser 

Kortare fraser 
och tonlängd 

Kortare fraser 

Vibrato Inte mycket 
vibrato 

Mer vibrato Mycket och 
långsamt vibrato 

Mycket vibrato 

Volym Mer volym, 
starkare 

Sjunger ut, 
starkare 

Liten och tunn 
röst, svag volym 

Svagt, viskande 

 

4.2. Resultat av mätning 
I denna del presenteras de resultat som jag tillsammans med Johan Sundberg fick fram från 
mätningen av videoanalysen. Eftersom läppmätningarna innehöll en hel del slumpvariation 
gjordes ett löpande medelvärde över fem angränsande mätningar. Detta reducerade den 
slumpvisa variationen av värdena, men förändrar inte kurvans utseende. Efter samtliga grafer 
beskrivs och förklaras resultaten. Graferna presenterar käköppningen och läpprundningen för 
de tagningar där alla lyssnare svarat med avsedd sinnesstämning. Vidare visas grafer där 
samma vokalists olika sinnesstämningar kan jämföras och slutligen några exempel på grafer 
med genomsnittliga spektra.9 
 

                                                
9 Spektrum – Enligt Johan Sundberg (personlig kommunikation 22 december 2017), visar ett 
genomsnittsspektrum medelvärdesamplituden av tonens deltoner dvs. deras styrka.  
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Figur 1 
 
Graferna i figur 1 visar resultaten av käkmätningar på de tagningar där samtliga lyssnare 
markerat avsedd sinnesstämning. Vok står för vokalist och sinnesstämning följt av siffra står 
för om det är första eller andra tagningen i inspelningen. I den lodräta axeln visas avståndet 
mellan näsryggen och hakan, alltså käköppningen, i centimeter och den vågräta visas tid i 
sekunder. I graferna syns att det inte är så stor skillnad mellan sinnesstämningarna, men de 
främsta skillnaderna är att det är störst rörelser i vok 4 sorg 1 och generellt minst käköppning i 
vok 1 glädje 1. Däremot har vok 4 sorg 1 färre markerade toppar per tidsenhet än de andra 
graferna. 
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Figur 2 
 
I figur 2 visas resultaten av läppmätningarna på de tagningar där samtliga lyssnare markerat 
avsedd sinnesstämning. Vok står för vokalist och siffran efter sinnesstämningen står för om 
det är första eller andra tagningen i inspelningen. I den lodräta axeln visas läpprundningen i 
centimeter och den vågräta visas tid i sekunder. Även i dessa grafer är det liten skillnad 
mellan sinnesstämningarna. I ilska är det dock lite större skillnad mellan positionerna, i vok 1 
ilska 1 och vok 1 ilska 2 är det till exempel mycket läpprundning i slutet av frasen. Det beror 
på att denna vokalist sjöng en tydlig och betonad slutkonsonant som i detta fall var ett f.  
 
Grafen i figur 3 är mätning av käköppningen på vokalist 2 i sinnesstämningarna ilska i röd 
färg och sorg i blå färg. I den lodräta axeln visas käköppningen, från tejpbiten på näsryggen 
till tejpbiten på hakan, i centimeter och den vågräta visas tid i sekunder. Av graferna framgår 
det att det är större och häftigare rörelser i ilska än i sorg. Det blir också tydligt att det inte är 
någon större skillnad i ändringsfarten då kurvorna nästan ligger på varandra.   
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Figur 3 
 
 

 
Figur 4 
 
Figur 4 är en graf som visar mätningarna av läpprundningen hos vokalist 2 i 
sinnesstämningarna ilska i rött och sorg i blått. I den lodräta axeln visas läpprundningen, mätt 
i profil från överläppens kant till öronsnibben, i centimeter och den vågräta visas tid i 
sekunder. Graferna visar på större och häftigare rörelser i ilska än i sorg, alltså att läpparnas 
putning var häftigare i sinnesstämningen ilska.  
 
I denna studie har jag även valt att presentera två grafer av genomsnittligt spektrum (figur 5 
och 6), för att kunna analysera och jämföra med lyssnartestet eftersom lyssnarna kommenterat 
dynamiken i samtliga sinnesstämningar.  
 
Grafen i figur 5 visar genomsnittligt spektrum i två tagningar, den blå kurvan är vokalist 2 i 
sinnesstämningen glädje och den svarta är vokalist 4 i sinnesstämningen sorg. Den lodräta 
axeln är genomsnittlig nivå med 10 decibel per streck och den vågräta axeln är frekvens mätt i 
Hertz. Grafen visar att sorg har cirka 10dB lägre volym än glädje där kurvan för glädje är som 
högst är det drygt 15dB skillnad.  
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 Figur 5  
 

 

 
Figur 6 
 
Figur 6 visar en graf med genomsnittligt spektrum i två tagningar på vokalist 1, den blå 
kurvan är första tagningen i sinnesstämningen ilska och den svarta är den andra tagningen i 
sinnesstämningen ilska. Den lodräta axeln är genomsnittlig nivå med 10 decibel per streck 
och den vågräta axeln är frekvens mätt i Hertz. Grafen visar att den genomsnittliga nivån är 
mycket lik i de båda tagningarna, det är alltså ungefär samma ljudvolym i båda tagningarna. 
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4.3. Informanternas upplevelse av metoden 
I denna del sammanställs informanternas upplevelse av metoden. Först presenteras 
vokalisternas upplevelse genom att sammanfatta deras svar på fyra frågor som de skriftligt 
svarade på efter undersökningen. De fyra vokalisterna benämns som vok 1, vok 2, vok 3 och 
vok 4. Sedan presenteras lyssnarnas upplevelse och tankar kring lyssnartestet. 
 
Första frågan för vokalisterna var hur de upplevde undersökningen. Vok 1 tyckte det var en 
rolig och annorlunda upplevelse eftersom det var sällsynt för henne att bara jobba med rösten 
och inte kroppen vid gestaltning av sång. Hon tyckte även att det var en bra och lugn 
stämning utan press. Vok 3 tyckte det var en intressant undersökning men upplevde att det 
hade varit lättare att uttrycka om det innan givits mer information om hur allt skulle gå till. 
Hon upplevde därför att det blev ett spontant uttryck. Vok 2 och 4 tyckte undersökningen var 
spännande, effektiv, lättsam och rolig. I frågan där vokalisterna fick utvärdera hur väl de 
upplevde att de kunde uttrycka sinnesstämningarna svarade vok 3 att det gick halvbra och att 
hon kanske skulle behövt mer förberedelse. Vok 1 kände att det gick ”helt okej”, men att det 
var lätt att hamna i att ”spela” känslor istället för att känna dem. Vok 2 tyckte det gick bra och 
nämnde också att han har egna erfarenheter inom alla fyra sinnesstämningar, vilket gjorde det 
lättare. Vok 4 tyckte att det gick upp och ner i hur väl sinnesstämningarna lyckades uttryckas, 
vissa var bättre än andra. Tredje frågan om upplevelsen av interpretationsunderlaget som de 
läste innan tagningarna tyckte vok 3 var bra eftersom den innehöll mycket information. Vok 1 
ansåg att det var tydliga känslor och bra opening beats, det vill säga inledningsfras. Vok 2 
tyckte det var välskrivet, tydligt och ett väldigt starkt underlag som var givande för uttrycket. 
Vok 4 kände att det var skönt i viss mån med ett sammanhang men att han inte heller visste 
hur det hade blivit om han själv fått komma på interpretationen. Sista frågan var om det var 
någon sinnesstämning som var lättare eller svårare att uttrycka. Vok 3 upplevde att glad var 
lättast att hitta in i och att rädd nästan var för mycket bakgrundsinformation om för att lätt 
kunna hitta in i känslan. Vok 1 upplevde att arg var en svår känsla eftersom det lätt blir 
skrikigt och det stämde inte riktigt överens med interpretationen som gav en känsla av en mer 
kontrollerad ilska. Vok 2 och 4 tyckte inte det var någon större skillnad eller mindes inte.  
 
Efter att lyssnarna gjort sina lyssnartest hölls ett kort samtal om deras upplevelse av 
lyssnartestet. Alla upplevde att den lättaste sinnesstämningen att höra antingen var ilska eller 
båda de utåtvända sinnesstämningarna ilska och glädje. En informant tyckte det var lättare att 
höra de båda emotionerna med hjälp av dynamiken, register och längd på fraserna medan en 
annan tyckte det blev tydligt på grund av tydliga konsonanter och att det var mycket ”attack” i 
ansatsen. Tre av fyra tyckte att det var svårt att höra när det var glädje, de utgick då främst 
ifrån klangfärgen och upplevde att en ljus klangfärg stod för glädje. De flesta tyckte också att 
det var svårt att separera sorg och rädsla eftersom de menar att de liknar varandra. Andra 
tankar kring lyssnartestet var att det var önskvärt med en tydligare gestaltning med större 
skillnader hos varje vokalist eftersom det var svårt att urskilja tagningarna. En av 
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sångpedagogerna upplevde att det var distraherande när felsjungningar gjordes, som till 
exempel sjunga en annorlunda melodi eller komma in fel till metronomen. Medan en annan 
sångpedagog upplevde att det hjälpte med tolkningen i stunden eftersom det gav en inblick i 
vilken känsla som kunde räknas bort, till exempel att en variation i melodin inte lät sorgsen.  

4.4. Konklusion 
Resultaten påvisar att den lättaste sinnesstämningen att höra var ilska, därefter glädje, sedan 
sorg och svårast var rädsla. Alltså var rädsla en svår sinnesstämning att uppfatta. Det som i 
lyssnartest kännetecknade de olika sinnesstämningarna var andning, ansats och avfrasering, 
artikulation, effekter/tekniktermer, klangfärg, luftflöde, register, tonkvalité, tonlängd och 
fraslängd, vibrato samt volym. I sinnesstämningen ilska beskrevs kategorierna bland annat 
som häftigt, hårt, betonat, abrupt, tydligt, ”framåt”, mörkt, stadigt, kort och starkt. I 
sinnesstämningen glädje beskrevs kategorierna bland annat som tydligt, ljust, lätt, rakt, direkt, 
”framåt” och starkt. I sinnesstämningen sorg upplevde informanterna kategorierna som mjukt, 
”slappare”, instabilt, mindre, luftigt, kort, långsamt och svagt. Den sista sinnesstämningen 
rädsla beskrevs kategorierna som ljudande, ”darrigt”, luftigt, kort och svagt. 
 
Mätning av käköppningen i sinnesstämningarna ilska och sorg visade att det var större och 
häftigare rörelser i ilska än i sorg. Det var inte någon större skillnad i ändringsfarten då 
kurvorna nästan ligger på varandra, vilket betyder att artikulatorhastigheten inte brukas för 
emotionell färgning. I de tagningar där samtliga informanter markerat avsedd sinnesstämning 
visade att de främsta skillnaderna var att de största rörelserna hittades i tagning vok 4 sorg 1 
och generellt minst käköppning i vok 1 glädje 1. Däremot har vok 4 sorg 1 färre markerade 
toppar per tidsenhet än de andra graferna. Läpprundningens mätning visade större och 
häftigare rörelser i ilska än i sorg, alltså att läpparnas putning var häftigare i sinnesstämningen 
ilska. I de tagningarna där hela lyssnarpanelen hade ett entydigt svar på avsedd 
sinnesstämning, visade mätningen av läpprundningen att det i sinnesstämningen ilska var lite 
större skillnad mellan positionerna, i vok 1 ilska 1 och vok 1 ilska 2 var det till exempel 
mycket läpprundning i slutet av frasen. Mätningarna av genomsnittligt spektrum visade att 
sorg hade cirka 10dB lägre volym än glädje, som mest var det drygt 15dB skillnad. När ilska 
mättes på samma vokalist visade det att den genomsnittliga nivån var mycket lik i de båda 
tagningarna, det var alltså ungefär samma ljudvolym. 
 
Vokalisternas upplevelse var över lag positiv och alla uppskattade interpretationsunderlaget. 
De hade olika uppfattning om hur väl de lyckades uttrycka sinnesstämningarna. En vokalist 
hade velat ha mer förberedelsetid och information om undersökningen, en annan tyckte att det 
var lätt att hamna i att ”spela” känslor istället för att känna dem. Av de två som svarade på 
vilken emotion som var lättast och svårast att uttrycka svarade en att glädje var lättast och 
rädsla svårast och den andra vokalisten upplevde ilska som svår att uttrycka i detta fall. 
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Sammanfattningsvis visas det bland annat i resultatet att de utåtvända sinnesstämningarna 
ilska och glädje visar större och häftigare rörelser i både käköppning och läpprundning, att de 
inåtvända sinnesstämningar sorg och rädsla visar svagare volym än utåtvända samt att 
artikulatorhastigheten inte brukas för emotionell färgning. Det blev också tydligt genom 
lyssnartestet att rädsla var den svåraste emotionen att urskilja och ilska den lättaste. Slutligen 
visade resultatet att informanterna kännetecknade de olika sinnesstämningarna genom 
kategorierna andning, ansats och avfrasering, artikulation, effekter/tekniktermer, klangfärg, 
luftflöde, register, tonkvalité, tonlängd och fraslängd, vibrato samt volym. Båda de utåtvända 
sinnesstämningarna beskrevs som bland annat tydligt, ”framåt” och starkt, medan de båda 
inåtvända sinnesstämningarna beskrevs som luftigt, svagt, instabilt och kort. 
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5. Diskussion 
I följande kapitel presenteras en resultatdiskussion där resultatet behandlas i förhållande till 
bakgrunden som ligger till grund för studien. Sedan redogörs vad resultatet kan ha för 
pedagogiska konsekvenser. Avslutningsvis diskuteras val av metod och vidare forskning. 

5.1. Resultatdiskussion 
Efter lyssnartestet blev det tydligt i resultatet från tabellen som presenterar och kategoriserar 
informanternas svar (tabell 1) att informanterna markerade avsedd sinnesstämning på ett 
spann på 17–21 av 32 tagningar. Gemensamt blev det totalt 75 av 128 tagningar med avsedd 
sinnesstämning, alltså 59 procent (tabell 2). Detta tyder på att det var en relativt svår uppgift 
att identifiera sinnesstämningarna auditivt. Utifrån samma sammanställning (tabell 2) var den 
lättaste hörbara sinnesstämningen ilska, därefter glädje, sedan sorg och svårast var rädsla. 
Detta stämmer överens med informanternas upplevelser om att ilska var den lättaste 
sinnesstämningen att identifiera. Det går däremot inte i linje med att vok 1 upplevde att ilska 
var lite svår att matcha med interpretationsunderlaget, trots detta markerade alla informanter 
avsedd sinnesstämning på båda tagningarna i ilska hos vok 1. Detta tyder kanske på att 
vokalisten snarare var självkritisk. I tabellen som presenterar och kategoriserar lyssnarnas 
svar på de tagningar då alla markerat avsedd sinnesstämning (tabell 3), visas att lyssnarna 
gemensamt svarat på 7 av 32 tagningar, fyra tagningar var ilska, en var sorg och två glädje, 
alltså var rädsla en svår sinnesstämning att uttrycka eller höra avsedd sinnesstämning. Vok 3 
kände till exempel att det var svårt att hitta in i rädsla på grund av att det var mycket 
bakgrundsinformation. Detta kan vara en av orsakerna till att rädsla fick färre markerade svar 
på avsedd sinnesstämning, men kanske också att det helt enkelt är en svårare sinnesstämning 
att gestalta än de andra tre. Sammanfattningsvis var de utåtvända sinnesstämningarna ilska 
och glädje lättast att höra.  
 
Resultatet tydliggör (tabell 2) även vilka vokalister som fick flest antal avsedda 
sinnesstämningar markerade och som alltså gjorde det lättast att höra vilken sinnesstämning 
som uttrycktes. Vok 1 fick 31 procent och vok 2 fick 27 procent därefter fick både vok 3 
och 4 21 procent vardera. En aspekt som spelar in i detta är att vokalisterna har olika 
bakgrund och har olika vana att uttrycka, men det beror även på att vissa gestaltar bra utan 
mycket förberedelse och i en konstlad situation medan andra kanske behöver mer regi och fler 
förberedelser. Vok 3 nämnde till exempel att hon hade behövt mer förberedelse. Resultatet 
har också att göra med vad informanterna lyssnade efter, vad de är vana att höra för röster och 
vad de anser identifierar en sinnesstämning.  
 
Tanken med studien var att göra informanterna så neutrala som möjligt. Detta gjordes genom 
att de fick analysera tagningarna auditivt men inte visuellt, att alla har ungefär samma 
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bakgrund som sångpedagoger och framför allt att de endast fick veta sinnesstämningarna men 
inte interpretationsunderlaget. Det gjorde att de inte hade den bakgrund till 
sinnesstämningarna som vokalisterna hade. Men Gabrielsson (2008) menar att sammanhang, 
situation, omständigheter, bakgrund och lyssnarens relation till musiken kan ha stor inverkan 
på upplevelsen av musiken. Han anser att det därför är svårt att som lyssnare vara helt neutral 
och att lyssna objektivt. Det var såklart en svårighet att få informanterna helt neutrala 
eftersom de fortfarande är människor, de uppfattade troligtvis sinnesstämningarna lite olika 
beroende på deras relation och erfarenhet till emotionerna. Men resultatet tyder ändå på att de 
mestadels var eniga i kategorierna och att de genom det auditiva kunde höra mycket. 
 
Resultatet som handlade om lyssnarnas motivering till de valda sinnesstämningarna där de 
markerat det avsedda svaret (tabell 4) kan jämföras med studien om hur olika faktorer i den 
komponerade musikens struktur influerar det upplevda emotionella uttrycket (Gabrielsson & 
Lindström, 2012, tabell 14.2, s 17–22). Det går då att se flera likheter och olikheter. 
Tonansatser och tonavslut (i denna studie kallat ansats och avfraseringar) som var hårda i 
Gabrielsson och Lindströms tabell (s 17–22) associerades med ilska, glädje, förvåning och 
fart, medan de mjuka associerades med ömhet, vemod, rädsla, avsky, kraft och olust. I denna 
studie beskrevs ilska med hårda ansatser och abrupta eller betonade frasavslut, medan sorg 
beskrevs som mjuk ansats. Detta går i linje med den andra undersökningen då sorg kan 
jämföras med vemod. Kategorin artikulation i Gabrielsson och Lindströms studie (s 17–22) 
visade att staccato var associerat med glädje, energi, aktivitet, rädsla och ilska, legato med 
vemod, ömhet, högtidlighet och mjukhet. I mitt resultat (tabell 4) syns det däremot att glädje 
beskrevs som legato, vilket var motsatsen till den andra studien. Det kan bero på att 
vokalisten i denna studie tolkade glädje annorlunda än musikstyckets karaktär som 
Gabrielsson och Lindströms tabell (s 17–22) syftade på.  
 
Vad gäller styrka så visade samma tabell (Gabrielsson & Lindström, 2012, tabell 14.2, s 17–
22) på att stark musik ofta associerades med känslor som intensitet, förtjusning, spänning, 
ilska och glädje, svag musik associerades däremot med mjukhet, frid, ömhet, vemod, 
högtidlighet och rädsla. Detta var samma upplevelse som denna studies resultat då ilska 
beskrevs som mer volym och starkare, glädje som starkare och att vokalisten sjöng ut, sorg 
som svag volym och tunn röst samt rädsla som svag och viskande. Eftersom denna studie 
använde metronom under inspelningarna, för att tagningarna skulle vara jämförbara med 
varandra efter mätningen, var det ingen informant som kommenterade tempot i tagningarna. 
Med tanke på att Gabrielsson och Lindström (2012) ansåg att tempo vanligtvis betraktas som 
det viktigaste, av de faktorer som påverkar det emotionella uttrycket i musik. Om denna 
undersökning inte hade innehållit mätning av videoobservationen skulle det varit intressant att 
spela in utan metronom för att se hur lyssnarna då upplevde tagningarna. Sista faktorn i min 
sammanfattning av Gabrielsson och Lindströms tabell (s 17–22) var klangfärg, som 
kopplades till kraft, ilska, avsky, rädsla, aktivitet och förvåning vid toner med många högre 
övertoner. Toner med få och låga övertoner kopplades till olust, lycka eller vemod. I mitt 
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resultat av lyssnartestet (tabell 4) beskrevs ilska som mörk klangfärg, glädje som ljus 
klangfärg, öppet och lätt, samt sorg som mindre klang och sound. Jag upplever att detta blir 
motsatta resultat eftersom jag anser att mörk klangfärg kan jämföras med ”toner med få och 
låga övertoner” och ljus klangfärg kan jämföras med ”toner med många högre övertoner”. En 
av anledningarna till detta kan vara att informanterna i de olika undersökningarna definierar 
klangfärg olika eftersom den andra studien använde sig utav klassisk musik medan denna 
undersökning varken innehöll klassiska vokalister eller lyssnare. Sammanfattningsvis var det 
likheter mellan tabellerna i kategorierna ansats och avfraseringar samt ljudstyrka, medan 
olikheterna var staccato eller legato i glädje och klangfärg. 
 
Av resultat om käköppningen och läpprundningen, i de tagningar då samtliga informanter 
markerat avsedd sinnesstämning (figur 1 och 2), visades att det inte skiljde mycket mellan 
sinnesstämningarna i käköppning och läpprundning. Mitt förväntade resultat var att de 
inåtvända sinnesstämningarna rädsla och sorg skulle visa mindre och mjukare rörelser, men 
det stämde inte i dessa grafer. I resultatet av käköppningen (figur 1) visade sinnesstämningen 
sorg som störst rörelse, vilket skulle kunna bero på att vokalist 4 endast var med på en graf 
och kanske allmänt använde större käkrörelser än de andra. Det var även tydligt att tagningen 
vok 4 sorg 1 hade färre markerade toppar per tidsenhet vilket tyder på att käken öppnades 
färre gånger. För att sammanfatta var det inte så stor skillnad mellan sinnesstämningarna i 
käköppningen och läpprundningen (figur 1 och 2). Detta tyder kanske på att hastigheten i 
käköppning och läpprundning inte kommer till användning i uttryckssyfte.  
 
Hur vokalisterna tolkade sinnesstämningarna kan ha påverkat läpp- och käkmätningarna. Om 
vokalisten till exempel tolkar interpretationsunderlaget för ilska som en sammanbiten känsla 
kommer käköppningen kanske inte att bli stor, utan käken blir spänd och liten i öppningen. På 
samma sätt gäller glädje, om den emotionen uttrycks med ett leende kommer då 
läpprundningen bli mindre, eftersom en spridning av läpparna motverkar att de kan puta. Det 
kan vara viktigt att ha detta i åtanke vid tolkning av resultaten.  
 
I resultatet som handlade om käköppningen och läpprundningen på vokalist 2 i 
sinnesstämningarna ilska och sorg (figur 3 och 4), var båda graferna mätta på samma person 
vilket gör att det inte är olika tolkningar på interpretationsunderlaget och att personen 
använder samma verktyg för att förmedla sinnesstämningen. Resultat uppfyllde mina 
förväntningar, nämligen att käk- och läpprörelserna var större och häftigare i ilska än i sorg. 
Detta stämmer med tidigare forskning som visat större och snabbare rörelser i uttryck av en 
utåtvänd känsla och mindre och långsammare rörelser i uttryck av en inåtvänd känsla 
(Sundberg, 2011). Även om jag förväntade mig större skillnad mellan den utåtvända 
sinnesstämningen ilska och den inåtvända sinnesstämningen sorg är det ändå tydligt att det är 
olikheter. I en annan studie skrevs det om hur tungan och läpparna ändrades under tal med 
olika sinnesstämningar (Fonagy, 1976, ref i Sundberg, 2001). Resultatet påvisade att i ilska 
kastades artikulationen häftigt från den ena positionen till den andra, i ömsint tal rördes 
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artikulationen långsamt och smeksamt, medan i hotfullt tal blev den först en spänd extrem 
position och kastades sedan iväg till nästa artikulatoriska position. Detta går också i linje med 
resultatet i detta arbete. Varje sinnesstämning har alltså ett eget artikulationsmönster, då 
avvikelserna från det neutrala talar om för lyssnaren vilken sinnesstämning som uttrycks. 
Resultat tyder även på att rörelserna i käköppning och läpprundning är ungefär samma i både 
tal och sång vid de olika emotionerna. 
 
Inledningsvis nämndes att artikulationshastighet kanske inte är användbar för emotionell 
färgning, eftersom långsam artikulationshastighet borde leda till sluddrig textning. Resultaten 
i graferna som jämför käköppningen och läpprundningen hos samma vokalist (figur 3 och 4) 
talar i samma riktning. Detta eftersom de två kurvorna går mer eller mindre parallellt hela 
vägen. Alltså visar även denna studie på att artikulationshastigheten inte påverkar vilken 
sinnesstämning som uttrycks.  
 
Resultatet av det genomsnittliga spektrumet på sinnesstämningarna sorg och glädje (figur 5) 
visar en tydlig volymskillnad, där den utåtvända emotionen glädje var starkare i volym än 
sorg, vilket var ett resultat jag förväntade mig. Detta resultat går att jämföras med 
undersökningen där elva operasångare gestaltade lycka, sorg, neutral stämning, fruktan och 
ilska, sedan analyserades inspelningarna i volym, tempo, pauslängd mellan stavelser och 
tonansatser (Kotlyar & Morozov, 1976, ref i Sundberg, 2001). Eftersom undersökningen i 
detta arbete gjordes med metronom syntes det inga större skillnader i tempot och inte heller i 
pauser mellan stavelser då det bara var en fras. Däremot liknar volymen resultatet i Kotlyar 
och Morozovs studie där den utåtvända sinnesstämningen ilska hade starkast volym och 
fruktan svagast.  
 
Sång och tal blir uttrycksfullt genom att ljudet förändras i form av styrka, tempo, tonhöjd, 
tryck, klangfärg med mera. Även om det finns förväntade resultat om vilka av dessa medel 
som används, är det intressant att det ändå skiljer sig. Vissa vokalister nyanserar uttrycket 
med hjälp av volymen medan andra vokalister kanske lägger störst fokus på någon annan 
musikalisk eller teknisk del som till exempel tydlig artikulering, tonlängd eller klangfärg. Det 
gör eventuellt att det blir olika resultat beroende på vilka parametrar vokalisten medvetet eller 
undermedvetet väljer för att uttrycka sinnesstämningen, till exempel om det räcker att ändra 
volym men inte storleken i rörelserna i den yttre muskulaturen för att göra sig förstådd.  
 
I resultatet av det genomsnittliga spektrumet på sinnesstämningen ilska (figur 6) är den 
genomsnittliga nivån i de två tagningarna vok 1 ilska 1 & 2 konsekventa, det ligger alltså 
ungefär på samma ljudnivå. Det faktum att volymen var ungefär likadan, när en och samma 
vokalist och emotion framfördes, var troligtvis bidragande till att alla informanter markerade 
ilska på dessa klipp. Det hade därför varit intressant om samma sinnesstämning hade 
framförts med olika volymer för att se om lyssnarna uppfattade det annorlunda. 
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I studien som undersökte förekomsten av emotionella reaktioner till musik, psykologiska 
mekanismer och skäl till att lyssna på musik i ett kulturvarierat exempel av musiklyssnare, 
kategoriserades Sverige som ett individualistiskt land (Juslin et al., 2016). Ett kollektivistiskt 
land som Brasilien, Kenya och Portugal, är enligt studien motsatsen. Undersökningen i detta 
arbete använde västerländsk musik och alla inblandade är uppvuxna i Skandinavien. Vad hade 
hänt om till exempel informanterna i lyssnartestet haft olika bakgrund? Resultatet i studien 
(Juslin et al., 2016) påvisade att skillnaderna var bland annat att i de kollektivistiska länderna 
var det vanligare med nostalgi–längtan, andlighet–transcendens, glädje–upprymdhet och 
mekanismen episodiskt minne. Medan i de individualistiska länderna var det mer utbrett med 
vemod–melankoli och mekanismen musikalisk förväntan. Så kanske skulle dessa parametrar 
influerat informanterna mer vid lyssning av musiken om de haft olika bakgrund.  

5.2. Pedagogiska och konstnärliga konsekvenser 
Förhoppningen om detta arbete är att kunskaperna som genererats ska kunna appliceras på 
undervisning och utförande av sång. Jag anser att det som pedagog är viktigt att ha goda 
kunskaper om sitt instrument genom att till exempel ha bättre förståelse för käkens och 
läpparnas positioner, kunskap i hur instrumentet responderar på olika sinnesstämningar samt 
hur lyssnaren kan uppfatta olika emotioner. För vokalister är förhoppningen att detta arbete 
kan hjälpa att belysa vikten i interpretatoriskt arbete och gestaltning. Att genom 
sammanställningen av informanternas motiveringar i lyssnartestet (tabell 4) ge vokalister en 
förståelse för hur teknik och uttryck är sammankopplat och kan användas till varandras fördel. 
Min erfarenhet som vokalist och pedagog är att nervositet kan minskas genom att lägga fokus 
på interpretation och uttryck. Därför finns det en önskan om att studien kan ge 
interpretatoriska verktyg för att hjälpa vokalister med ett förbättrat uttryck och eventuellt 
minskad nervositet.   
 
Det är också nämnvärt att studiens resultat visar att det går att urskilja mycket från sången och 
sinnesstämningen endast genom det hörbara. Läggs även det visuella till är det högst troligt 
att det är lättare för lyssnaren att förstå och tolka både sången och uttrycket. Detta betyder att 
det är viktigt att som pedagog och vokalist jobba med gestaltningen både auditivt och visuellt, 
kanske både parallellt och enskilt. Detta leder vidare till att jobba med uttryck och gestaltning 
genom situation, att vid interpretationsarbetet till exempel jobba med att känna sig ledsen utan 
att behöva bli ledsen. Det är viktigt att jobba med dessa eller liknande områden eftersom 
risken med att fokusera för mycket på tekniska delar så som läpprundning och käköppning 
kan vara att vokalistens uppmärksamhet tar fokus från det väsentliga målet; nämligen att 
musicera och kommunicera genom musiken. Målet är alltså att jobba med uttryck och 
parallellt förbättra teknik och liknande för att kunna ge bästa förutsättningar till gestaltningen. 
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5.3. Metoddiskussion och vidare forskning 
Metoden i denna studie fungerade bra i förhållande till syftet och omfattningen. Utifrån 
studiens design blev det däremot tydligt att det skulle behövts mer tid till undersökningen, 
även fast avgränsningar och urval gjordes var det mycket mer tid som gick till 
undersökningen än till skrivandet större delen av terminen. Om det hade funnits mer tid hade 
jag gjort en testfilmning och mätning för att se eventuella faror som till exempel att örat 
försvinner ur bild. Om jag i framtiden skulle göra en liknande studie kommer jag välja mer 
erfarna vokalister som är mer rutinerade i att färga sång i olika emotionella färger och som har 
många års gestaltningserfarenhet vid konsertframträdanden. Det är möjligt att frasen hade en 
karaktär som var svår att färga i alla fyra sinnesstämningar och gjorde kanske därför motstånd 
mot en del uttrycksvarianter. Kanske är det optimalt att ha en fras som innehåller ännu fler 
variationer så som långa och korta toner, eftersom till exempel en följd av korta toner passar 
bra för rädsla men mindre bra för ledsen. Trots dessa parametrar resulterade studien i bra och 
användbara resultat som är värt att vara tillfredsställd av. 
 
Denna studie har kunnat bidra med resultat som att utåtvända sinnesstämningar visar större 
och häftigare rörelser i både käköppning och läpprundning, att inåtvända sinnesstämningar 
visar svagare volym än utåtvända, samt att artikulatorhastigheten inte används för emotionell 
färgning. Studien har sannolikt gett större förståelse för hur sinnesstämningar kan uppfattas 
auditivt och även visat på hur liknande undersökningar kan läggas upp och genomföras. Min 
upplevelse var att undersökningen fyllde sin funktion och att metoden fungerade bra i 
förhållande till studiens syfte. 
 
Eftersom det finns mycket data och material som på grund av tidsbrist inte användes i den här 
studien, finns det mycket som skulle kunna vidareutvecklas i denna undersökning. 
Exempelvis skulle genomsnittligt spektrum kunna göras på fler tagningar och sedan jämföras 
med varandra på samma sätt som i resultatet i denna studie (figur 5 och 6). Sedan skulle de 
graferna kunna jämföras med graferna på käköppningen och läpprundningen i samma tagning, 
detta kan bli ett intressant resultat för att se förhållandet mellan dessa. Studien skulle också 
kunna vidareutvecklas genom att mäta samtliga tagningar, även de där lyssnarna inte svarat 
avsedd sinnesstämning. På så sätt går det att undersöka om det går att se anledningen till att 
svaren inte stämde överens med vokalisternas avsedda emotioner. När det finns mätning på 
alla tagningar är det även möjligt att jämföra alla vokalister med varandra samt alla tagningar 
på samma vokalist. Lyssnartestet skulle kunna utvecklas i form av mer djupgående intervjuer 
med informanterna för att få en större förståelse i hur de upplevde undersökningen och de 
sinnesstämningar som används. Det skulle sedermera vara intressant att vidare forska på 
andra artikulatorer än käken och läpparna, så som tungan, mjuka gommen och struphuvudet, 
för att se deras relation till sinnesstämningar. Slutligen vore det spännande att forska vidare på 
skillnaden att uppfatta emotioner endast auditivt jämfört med visuellt och auditivt för att se 
hur stor betydelse det visuella har för upplevelsen.  
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Avslutningsvis önskar jag att denna undersökning kan öka förståelsen hos pedagoger och 
musiker för hur sånginstrumentet påverkas av emotioner och hur lyssnaren auditivt uppfattar 
det vokalisten uttrycker. Även att studien kan underlätta och väcka intresse för eventuell 
vidare forskning. 
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Bilaga  
Interpretation  

Sångfras: I’m gonna make a change for once in my life. It’s gonna feel real good, gonna make 

a difference, gonna make it right från Man in the mirror, Michael Jackson (Garret & Ballard 

1987). 

 

Ledsen 

Handlar om en person som blivit bedragen och lägger skulden på sig själv, att hen inte duger 

och behöver förbättras för att detta inte ska hända igen.  

Karaktären pratar nu med sin partner i deras lägenhet och har precis fått reda på 

otrohetsaffären som pågått i månader. Karaktären är hjärtekrossad men vill ändå att partnern 

ska stanna kvar eftersom hen är livrädd för att bli ensam kvar. 

Mål/syfte – att inte bli lämnad. 

Hinder – Partnern vill gå vidare och avsluta förhållandet. 

Vilka allvarliga konsekvenser sker om målet inte uppfylls – Karaktärens riskerar att gå 

tillbaka till sitt ex som behandlade hen ännu värre i form av psykisk misshandel. 

Inledningsfras – partner: ”du vet att det är ditt fel att jag var otrogen, det går inte att vara 

tillsammans med någon som är så patetisk som du”. 

 

Arg 

Handlar om en förälder som får höra från sitt barn att hen blir mobbad i skolan av skolans 

”tuffing”. Föräldern försöker ta kontakt med lärarna och rektorn men de säger gång på gång 

att det inte sker mobbning inom skolans väggar och avvisar därför. Föräldern ser sitt barn 

komma hem med blåmärken och hur hen blir mer och mer inåtvänd, detta gör föräldern 

rasande. Föräldern pratar med sin partner och berättar vad som hänt. 

Mål/syfte – Att få ”eld i baken” och göra något åt problemet. 

Hinder – Skolan som ignorerar problemet och barnet som vägrar säga vad som hänt och vem 

som gjort det. 

Vilka allvarliga konsekvenser sker om målet inte uppfylls – Barnet mår sämre och det 

kommer sluta med att de får flytta och byta skola där de riskerar att samma sak händer igen. 
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Inledningsfras – Partner: ”Det är ju helt sjukt, men vad ska du göra åt det?”  

 

Glad 

Handlar om en person som precis fått ett jobberbjudande som vokalist i en stor 

musikalproduktion i London. Karaktären har kämpat för att få detta drömjobb och ha äntligen 

lyckats! Berättar detta nu för sin bästa vän och vill verkligen övertyga om hur bra detta 

erbjudande är.  

Mål/syfte – Att tacka ja till jobbet och visa för kompisen hur viktigt detta är för karaktären 

och förklara hur det kan komma att förändra hens liv. 

Hinder – Kompisen är inte lika euforisk eftersom detta betyder att de kommer bo långt ifrån 

varandra och riskera att tappa kontakten. 

Vilka allvarliga konsekvenser sker om målet inte uppfylls – Karaktärens rykte inom 

branschen kommer försämras och hen kommer troligtvis inte få några jobb. 

Inledningsfras – Kompisen: ”Men varför är du så glad, berätta, vad har hänt!?” 

 

Rädd 

Handlar om en journalist som får ett anonymt mordhot via telefon pga. att hen skrivit en 

avslöjande artikel om Hells Angels verksamhet. Det är en man i telefonen som säger att han 

ska döda personens familj om hen inte tar tillbaka och ångrar det som skrivits samt lägga ner 

sin karriär som journalist. 

Mål/syfte – Att övertyga mordhotaren om att karaktären ska byta karriär och ställa allt till 

rätta. 

Hinder – Mannen berättar att journalisten har 10h på sig att dra tillbaka artikeln innan de ger 

sig på en familjemedlem. 

Vilka allvarliga konsekvenser sker om målet inte uppfylls – Familjemedlemmar kommer 

dödas. 

Inledningsfras – Mannen: ”Kan jag lita på att du klarar detta?” 

 


