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Sammanfattning 
Denna uppsats ämnar ta reda på hur fysisk träning fungerar som sånguppvärmning på en van 
sångare. Tidigare forskning har visat övervägande positiva effekter av fysisk träning 
sånguppvärmning, men de flesta tidigare studierna fokuserar på kvinnliga sångare. Denna 
uppsats är en pilotstudie och är således en test av metod inför kommande större studie. En 
testperson i 28 års-ålder rekryterades via bekvämlighetsurval till studien. Han utförde två 
olika typer av sånguppvärmningar vid två olika testtillfällen, en traditionell sånguppvärmning 
samt en fysisk träning som uppvärmning. Därefter sjöng han en sång som spelades in i 
musikstudio för att sedan fylla i en enkät som innehöll frågor om hur han upplevde att hans 
röst kändes vid framförandet av sången. Svaren från enkäten visar att testpersonen upplevde 
att han hade en större och tätare klang, han hade mer vibrato och var mer egaliserad i 
registerövergångar efter att ha utfört den fysiska träningen som uppvärmning. Endast en 
testperson ingår i denna studie vilket gör att det inte är rimligt att dra allomfattande slutsatser 
från resultatet. Metoden i sin helhet fungerar väl, det kan dock vara lämpligt att göra 
ändringar gällande antalet testpersoner samt utformningen av den fysiska träningen i 
kommande studier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Röst, sång, sånguppvärmning, fysisk träning 



 iii 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ........................................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................ 1 

1.2 Sångtekniska termer ................................................................................................ 2 

1.2.1 Klang och resonans ......................................................................................... 2 

1.2.2 Register ........................................................................................................... 2 

1.2.3 Skarv ............................................................................................................... 3 

1.2.4 Egalisering ...................................................................................................... 3 

1.2.5 Vibrato ............................................................................................................ 3 

1.2.6 Pitch ................................................................................................................ 3 

1.3 Tidigare forskning ................................................................................................... 3 

1.4 Syfte ....................................................................................................................... 6 

2 Metod ............................................................................................................................ 6 

2.1 Deltagare ................................................................................................................ 7 

2.2 Material .................................................................................................................. 7 

2.3 Enkäten ................................................................................................................... 7 

3 Resultat .......................................................................................................................... 8 

3.1 Testtillfälle 1 ........................................................................................................... 9 

3.2 Testtillfälle 2 ........................................................................................................... 9 

3.3 Sammanställning av enkät ....................................................................................... 9 

4 Diskussion ................................................................................................................... 10 

4.1 Brister och fortsatta studier ................................................................................... 13 

4.2 Slutsats ................................................................................................................. 14 

5 Referenser .................................................................................................................... 15 



 1 

1 Inledning 
Innan en sprinter ska springa ett lopp och innan en tyngdlyftare ska lyfta tunga vikter värmer 
de upp sin kropp. Detta gör de för att musklerna ska bli varma, för att minimera skaderisken 
samt för att kroppen i sin helhet ska fungera och kunna prestera bra. Samma sak gäller med 
sång då det är muskler som ska användas i ett komplext samarbete (Zangger Borch, 2005). Är 
man inte uppvärmd innan man sjunger riskerar man att prestera sämre rent sångmässigt men 
även att skada stämbanden eller muskler som är involverade i sång (ibid.).   
 
Det är min upplevelse att det är relativt vanligt att en sånguppvärmning inleds med lättare 
stretchövningar och pulshöjande motionsövningar med syftet att utövaren ska bli varm i 
kroppen. Egna erfarenheter visar att sångare ofta värmer upp röstapparaten genom att till 
största del fonera och sjunga men även genom att åstadkomma ljud som inte har 
stämbandsslutning (tonlösa språkljud) såsom /p/, /t/ och /k/. Fisher och Kayes (2016) 
beskriver exempel på sådana övningar i det första kapitlet i deras bok. Mina största intressen 
är träning och sång. Det har visat sig att min sång fungerar väl efter att jag har tränat, så pass 
väl att jag numer försöker att utföra någon form av fysisk träning innan jag ska sjunga.  Fysisk 
träning innan sång har visat sig vara en god sånguppvärmning för mig och jag ämnar 
undersöka om det fungerar väl på andra. För mig som sånglärare är detta intressant att ta reda 
på eftersom det kan vara en god idé att implementera en fysisk uppvärmning i sin 
undervisning om resultaten visar att fysisk träning som sånguppvärmning fungerar bra. 

1.1 Bakgrund 
Människan skapar språkliga ljud genom att en luftström från lungorna passerar genom 
stämbanden så att stämbanden sätts i rörelse och bildar ton (Lindblom, 2008). Motorn i själva 
ljudbildningen är luften som kommer från lungorna. Med hjälp av muskler som arbetar både 
aktivt och passivt kontrolleras luften och bildar ett tryck under stämbanden som avgör styrkan 
i tonen som alstras (ibid.). När stämbanden vibrerar med hög intensitet bildas en hög ton och 
en låg ton när de vibrerar med låg intensitet. Förenklat kan man säga att, för att kunna styra 
hur snabbt stämbanden ska vibrera måste man kontrollera lufttrycket under stämbanden. 
Lufttrycket under stämbanden är även avgörande för hur stark tonen som bildas ska vara 
(ibid.).  

Vid viloandning varar vanligtvis utandningen längre och inandningen kortare. Diafragman 
och de yttre och inre interkostalmusklerna är de huvudsakliga inandningsmusklerna. 
Kortfattat beskrivet så kontraheras dessa muskler och detta ökar volymen i lungorna som drar 
in luft (Arder, 2009). Utandning kan ske helt passivt men vid tal och framförallt vid sång 
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förlängs utandningen och blir aktiv (ibid.). Musklerna som sitter i buken är de viktigaste 
utandningsmusklerna och det är således mycket viktigt att man som sångare har god kontroll 
över dessa (ibid.). Vid sång måste den som sjunger även aktivt ta in luft till lungorna bland 
annat för att kunna anpassa sin andning till fraserna som sjungs och andningsrytmen och 
muskelarbetet förändras (ibid.). Här sker ett komplext samarbete mellan både passiva och 
aktiva muskler. Inom sång, är ljudbildningens kvalité viktig för att förmedla känsla samt för 
att möta tekniska svårigheter som kan uppstå. 

1.2 Sångtekniska termer 
Här beskrivs sångtekniska termer som är av relevans för rapporten. 

1.2.1 Klang och resonans 
Arder (2009) beskriver i sin bok att struphuvudet är den mest betydelsefulla resonatorn för 

rösten. När vi fonerar skapar vi frekvenser som fortplantar sig bland annat genom 

struphuvudet, svalg och munhåla, där vissa frekvenser förstärks medan andra försvagas. 

Resonansen är central för klangens kvalité (ibid.). För vidare läsning av denna uppsats menar 

jag att en stor klang innebär god och fyllig resonans och en liten klang innebär en ringa och 

tunn resonans. Vibrerar stämbanden med låg kompressionsgrad kan det uppstå vad man kallar 

en luftig klang (ibid.). Arder (2009) förklarar att en luftig klang ibland kan betraktas som trött 

och dov. Är kompressionsgraden balanserad så uppstår en stämma som är rik på övertoner 

och tilltalande för lyssnaren (ibid.). I föreliggande rapport betraktas denna typ av klang som 

tät men inte pressad. 

1.2.2 Register  
De finns ett flertal olika benämningar på register. Våra två primära register kan kallas 

bröstregister och huvudklang eller falsett (Sundberg, 2001). Arder (2009) förklarar att när vi 

sjunger i bröstregister oscillerar (vibrerar) stämbanden med en stor del av sin massa. 

Bröstregistret är oftast det register vi använder oss av när vi pratar. När vi använder oss av 

huvudklang (falsett) så vibrerar inte stämbanden med hela sin massa och skapar då en högre 

frekvens (ibid.). 
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1.2.3 Skarv 
Skarv kan liknas vid ett registerbrott. Sundberg (2001) beskriver att ett sådant kan inträffa när 

man sjunger och byter register och detta kan resultera i en hastig förändring av röstklang. 

Detta benämns ibland som ”tuppar”  (ibid.) eller skarvar. 

1.2.4 Egalisering 
En väl egaliserad röst är så pass tränad att man varken upplever någon skarv eller större 

skillnad i röstkvalité när en sångare sjunger i de olika registren. Det kan uppfattas som att en 

helt egaliserad röst endast har ett register (Arder, 2009). 

1.2.5 Vibrato 
Spänningsvariationer i strupmuskulaturen skapar regelbundna förändringar i tonhöjd och 

skapar det vi kallar vibrato (Arder, 2009). Ett naturligt vibrato är ofta ett tecken på att en 

stämma är ohämmad och kontrollerad enligt Arder (2009). Ett pålagt vibrato, det vill säga 

viljemässiga förändringar i tonhöjd, kan också användas som ett stilistiskt verktyg i sång. 

1.2.6 Pitch 
Pitch är ett engelskspråkigt ord som används för att beskriva ett ljud som högt eller lågt 

relativt till en tonhöjd. Inom sång är pitch relationen mellan den ljudfrekvens som skapas vid 

stämbandsoscillation, Hertz och en ton (Arder, 2009). Att pitcha rent, det vill säga nära 

måltonen, är viktigt för harmoni med instrument och andra sångare. Ett annat ord för pitch är 

intonation. I denna uppsats kommer jag att använda mig av ordet pitch. 

1.3 Tidigare forskning 
En australiensisk studie som utfördes av Morcroft och Kenny (2012) undersökte hur sex 
lyssnare och tolv kvinnliga sångare i 25-års-åldern upplevde skillnader i sångkvalitet före och 
efter sånguppvärmning. Sångarna som deltog i studien var erfarna sångare och studerade även 
sång på eftergymnasial musikskola. Alla lyssnare som deltog i studien var erfarna sång-
examinatorer. Sångarna fick skatta sina egna röster både före och efter sånguppvärmning och 
lyssnarna fick skatta sångarnas prestationer utifrån samma skriftliga instruktioner som 
sångarna. Sångarna fick instruktioner om att inte värma upp samma dag som testtillfället tog 
plats och de blev instruerade att öva in arian Cantilena från Bachianas Brasileiras No 5 av 
Villa-Lobos innan dagen för testtillfället. Utdraget från arian var 35 sekunder långt och täckte 
ett röstomfång från D (294 Hz) till ett F# (740 Hz). Därefter utförde sångarna en förbestämd 
röstuppvärmning som varade i 25 minuter. De sjöng sedan samma aria som tidigare och fick 
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därpå göra samma skattning som innan. Lyssnarna fick lyssna på inspelningar i slumpmässig 
ordning som gjordes på sångarna när de testades. Lyssnarna fick alltså inte veta om en 
uppvärmning hade gjorts eller inte. Inspelningarna hade justerats så att alla hade samma 
ljudnivå vid uppspelning för lyssnarna så att ljudnivån inte skulle påverka lyssnarnas i sin 
uppfattning om röstkvalitén i de olika inspelningarna. Morcroft och Kenny (2012) fann att 
alla sångare som deltog i studien upplevde en stor skillnad i röstkvalitet och röstkontroll efter 
att ha utfört en sånguppvärmning. Däremot så upplevde lyssnarna inte särskilt stora skillnader 
i sångarnas röstkvalitéer före och efter uppvärmning. De flesta av lyssnarna upplevde endast 
skillnader hos de sångare som utvecklade ett mycket snabbt eller mycket långsamt vibrato 
efter uppvärmning (ibid.). 
 

En israelisk studie utfördes av Ofer Amir, Noam Amir och Orit Michaeli (2005) där de 
undersökte vilken effekt sånguppvärmning hade på 20 stycken unga och erfarna sopraner. 
Sångarna i denna studie blev inspelade två gånger, före och efter uppvärmning. De spelades in 
individuellt där de fick sjunga tre olika toner på vokalerna /a/ och /i/. Sångarna fick hålla ut 
varje ton i 5 sekunder. Efter att de gjort den första inspelningen ouppvärmda så fick de utföra 
sin egen sånguppvärmning enskilt för att sedan göra testet igen. Amir et al. (2005) fann att de 
flesta akustiska parametrar som de kunde mäta i rösten på sångarna blev påverkade av 
sånguppvärmningen. De menar att testresultaten visar att sånguppvärmning innan sång kan ge 
en fördelaktig utgång. Delar av resultaten visar även att sånguppvärmningen hade en större 
effekt hos mezzo-sopraner än hos sopraner. Resultaten i studien tyder även på att 
sånguppvärmningen hade större effekt i testpersonernas låga register än i deras höga register 
(ibid.). 
 

Kimberly, Fisher och Leydon (2003) samlade tio stycken sopraner som regelbundet tog 
privatlektioner och sjöng i kör. Var och en av dem sjöng i genomsnitt tio timmar per vecka. 
Det undersöktes vilket tryck som krävdes för att få igång stämbandsrörelse, oscillation vid 
olika pitch, med och utan sånguppvärmning. Man fann ingen skillnad i minimum och 
maximum fonationsfrekvens men menar att sånguppvärmning kan stabilisera sopranrösten i 
hög pitch (ibid.). 
 

Huuva och Wilén (2011) intervjuade fyra sångpedagoger för att undersöka deras syn på 
huruvida man kan inkorporera det sångtekniska och det interpretatoriska i 
sångundervisningen. De fann att det sångtekniska och det interpretatoriska går att inkorporera 
i sångundervisningen. De menar att interpretation kan hjälpa sångare att finna nya vägar inom 
det sångtekniska. Samtidigt uttryckte några av de intervjuade att om sångaren fokuserar för 
mycket på sångteknik så kan det drabba det interpretatoriska negativt (ibid.). 
 
McHenry och Evans (2016) testade hur löpning före sång påverkade vokal produktion hos en 
grupp vana sångare och sångerskor. 16 stycken sångakademiker och sex stycken 
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sångstuderande deltog i denna studie. Varje testperson fick under 30 minuter springa på ett 
löpband samtidigt som man såg till att pulsen hos dessa personer låg inom det önskvärda 
värdet. De samlade in aerodynamisk data både före och efter löpningen. Testerna gick till så 
att testpersonerna fick sjunga de första sju tonerna i USA:s nationalsång Star sprangled 
banner på /Pah/. Tonart varierade beroende på rösttyp. De flesta av testpersonerna som ingick 
i denna studie gav prov på positiva aerodynamiska förändringar i sin röst efter att ha sprungit 
på löpband (ibid.). Några få av testpersonerna visade negativa aerodynamiska förändringar 
efter att ha sprungit på löpband. McHenry och Evans (2016) tolkar det sistnämnda som att 
dessa testpersoner blev för trötta av löpningen.  
 
Sheri, Cook-Cunningham & Grady (2017) utförde en studie där de samlade tre körer för att 
undersöka tre typer av uppvärmningar och sedan se vilken effekt var och en hade på körernas 
sångprestation. I två av körerna ingick både herrar och kvinnor och en av körerna var en 
kvinnokör. Var och en av uppvärmningar pågick under fem minuter. De testade bland annat 
tonsäkerheten och varje deltagare fick svara på en enkät. Den första typen av 
sånguppvärmning som utfördes var en traditionell sådan. Den bestod av försiktigt nynnande 
som gradvis övergick i sång på olika vokaler. Den andra typen av uppvärmning bestod av 
fysiska övningar såsom stretch, rulla på axlarna, marschera på plats och andningsövningar. 
Den tredje typen av uppvärmning var en kombination av de två tidigare nämnda 
uppvärmningarna, där de utförde den fysiska uppvärmningen i 2,5 minuter samt en 
traditionell uppvärmning i 2,5 minuter. Resultaten från denna studie visar att två av tre körer 
sjöng med mer resonans efter den kombinerade uppvärmningen (ibid.). Alla körer sjöng som 
mest rent efter den kombinerade uppvärmningen och alla tre körer rankade den kombinerade 
uppvärmningen högst (ibid.).  
 
På Luleå tekniska universitet utförde Eriksson (2011) ett examensarbete där hon undersökte 
på vilka sätt en fysisk livsstil påverkar olika sångare i deras sångundervisning. Hon har i 
denna studie intervjuat fyra stycken sångpedagoger samt samlat in enkätsvar från tolv elever. 
Utfallet visar att det finns både fysiska och psykiska differenser på de elever som är fysiskt 
aktiva gentemot de som inte är det (ibid.). En fördel som man fann var att samtliga pedagoger 
nämner att luftkapaciteten upplevs som starkare hos de som är fysiskt aktiva. Studien visar 
även att de som är fysiskt aktiva ofta har en bättre kroppsuppfattning än de som inte tränar 
regelbundet. Eriksson (2011) fann övervägande positiva aspekter hos de som är fysiskt aktiva. 
Hon beskriver dock att en del som tränar styrketräning kan bli statiska i sitt stöd och tappa 
elasticitet. Intervjuer från studien visar även att sångpedagogerna ibland upplever att en del 
elever är för trötta för att prestera på sin topp när de har tränat tidigare på dagen. Svaren som 
Eriksson (2011) får in från eleverna stärker analysen av intervjuerna med sångpedagogerna.  
 
McHenry och Evans (2016) studie visar övervägande goda resultat efter att testpersonerna har 
sprungit på löpband. Innan ett sånguppträdande eller innan övning är det dock inte alltid man 
har tid att förbereda sig på det här sättet. Även yttre faktorer som väder eller belägenhet kan 
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göra att man inte har möjlighet att ta en springtur. De fysiska övningar som Sheri et al. (2017) 
inkluderar i sin uppvärmning visar positiva resultat, men det kan vara så att övningarna är för 
lågintensiva för att kroppen ska bli ordentligt varm. Även det arbete som Eriksson (2011) 
presenterar visar upp många positiva aspekter med fysiskt aktivitet i relation till sång, men en 
av de negativa effekterna som träning kan ha på sång är att eleverna är för trötta i kroppen för 
att kunna ge en önskvärd prestation (ibid.). Baserat på egen beprövad erfarenhet är fysisk 
träning, i form av calisthenics en god sånguppvärmning. Calisthenics består av styrke- och 
pulshöjande övningar som även ökar rörligheten i kroppen. Dessa övningar utförs oftast med 
egen kroppsvikt och utan redskap. Hädanefter kommer jag att skriva fysisk uppvärmning 
istället för calisthenics. Många sånglärare är ense om att det är viktigt att man är varm i 
kroppen för att kunna prestera bra när man ska sjunga. Arder (2009) rekommenderar sångare 
att utföra yoga för att uppnå en god sånguppvärmning. Jag har dock inte sett en 
sånguppvärmning som är utformat som ett fysiskt träningspass och som är optimerat för att 
kunna utföras som en daglig sånguppvärmning. Därför ämnar jag i denna studie att utforma 
ett fysiskt träningspass som inte kräver några redskap för att utföras. Träningspasset ska vara 
pulshöjande och högintensivt för att åstadkomma blodcirkulation och värme i kroppen. 

1.4 Syfte 
Denna uppsats syftar till att undersöka hur ett studiespecifikt träningsprogram fungerar som 
sånguppvärmning för en van sångare. Detta arbete ses som en pilotstudie inför kommande 
större studie och är således ett test av metoden. 
 
Frågeställningar: 

• Hur upplever en van sångare att fysisk träning fungerar som sånguppvärmning? 
 

• Upplever testpersonen skillnader i röstkvalitet och funktion efter traditionell 
sånguppvärmning jämfört med den fysiska uppvärmningen? 

 
• Framkommer några brister i den framtagna metoden? 

2 Metod 
En fysisk uppvärmning konstruerades av mig. I utformandet av den fysiska uppvärmningen 
bör för tunga övningar undvikas då dessa riskerar att trötta ut testpersonen och kan då påverka 
sångresultatet. Data hämtas från en enkät som testpersonen fick fylla i efter båda 
testtillfällena. Testpersonen instruerades enskilt av mig. Vid det första testtillfället utfördes en 
traditionell sånguppvärmning och vid det andra tillfället utfördes en fysisk uppvärmning. 
Testpersonen fick sjunga in samma sång, Amazing grace med fyra tonartshöjningar i en 
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musikstudio vid båda dessa tillfällen, därefter gjorde testpersonen en skattning om hur han 
upplevde sin röst vid inspelningstillfället via enkät. Båda sånguppvärmningar utfördes kl 
13:30 på dagen med fem dagars mellanrum och inspelningen gjordes i samma musikstudio 
båda gångerna. Testpersonen fick instruktioner om att inte värma upp samma dag som vid 
testtillfället. 

 

2.1 Deltagare 
Inklusionskriterierna för deltagande i studien var att identifiera sig som man, ha viss sångvana 
(definierat som icke-professionell sångare men ska ha mångårig erfarenhet av sång i kör eller  
ha tagit sånglektioner i minst 5 år) och vara i åldern 23-30 år. En man i 28-års ålder 
rekryterades via personliga kontakter till studien genom bekvämlighetsurval. Han har flera års 
sångvana och studerar sång på högskolenivå. Testpersonen uppger att han ej tränar 
regelbundet. Testpersonen valdes ut av mig eftersom testpersonen uppfyller 
inklusionskriterierna. 

2.2 Material 
Följande utrustning användes vid utförandet av denna studie: Dator (Apple), mikrofon (Aston 

Microphones Origin Cardioid Condenser Microphone), Ljudisolerat rum (Inspelningsstudio), 

motionssal. 

2.3 Enkäten 
Ejlertsson (2014) skriver i sin bok att det är viktigt att undvika ledande frågor när man 
utformar en enkät. Därför har jag försökt att använda ett så objektivt språk som möjligt i sina 
frågeformuleringar (ibid). Ejlertsson (2014) betonar även vikten av att inte ställa onödigt 
långa frågor (ibid). Detta har jag försökt att ha i åtanke vid utformandet av enkäten. Språket i 
enkäten är utformat efter en målgrupp som innebär att den måste fyllas i av en van sångare för 
att termer och språk som brukas ska vara begripligt för testpersonen (ibid). Jag bedömer att 
det inte hade varit möjligt att vara kort och precis i sina frågeformuleringar om inte 
testpersonen hade varit en van sångare och därmed insatt i sångliga termer. Gällande 
svarsalternativen i enkäten så har jag varit noggrann med att inga svarsalternativ är ömsesidigt 
uteslutande (ibid), dvs. svaren får inte överlappa varandra. 

Enkäten bestod av 12 frågor totalt. 9 frågor hade 4 stycken svarsalternativ, och 1 fråga hade 2 
svarsalternativ. Jag har valt att göra på det här sättet eftersom det gör att testpersonen mer 
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eller mindre leds till att ta ställning i frågan eftersom det inte finns något mittenalternativ i 
svarsalternativen (Ejlertsson, 2014). Ett mittalternativ kan ofta ses som ett neutralt 
svarsalternativ enligt Ejlertsson (2014). 8 stycken frågor rörde sig om röstkvalité. 1 av dessa 
frågor var till för att avgöra om testpersonen var frisk vid testtillfället och 3 stycken frågor var 
öppet ställda reflektionsfrågor. 

Enkäten bestod av följande frågor: 

• Är du förkyld/ont i halsen? 

• Hur stor/liten var din klang i rösten? 

• Hur luftig/tät var din klang i rösten? 

• Hur mycket vibrato hade du i rösten? 

• Hur gick det att "pitcha" tonerna? 

• Upplevde du att du lyckades förmedla känsla med din röst? 

• Hur var din röst gällande egalisering? 

• Var det lätt/svårt att sjunga i bröstregistret? 

• Var det lätt/svårt att sjunga i huvudklang (falsett)? 

• Övriga reflektioner om uppvärmningen? 

• Saknade du någon eller några frågor i enkäten? Isf vilken/vilka? 

• Några reflektioner om instruktioner från testledaren (Robin)? 

3 Resultat 
I denna del av uppsatsen kommer jag att presentera resultaten för hur de båda testtillfällena 
gick till samt enkäten. 
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3.1 Testtillfälle 1 

Vid det första testtillfället som genomfördes dagtid kl 13:30, utförde testpersonen en 

traditionell sånguppvärmning under min ledning. Uppvärmningen inleddes med att 

testpersonen fick rulla på axlar samt stretcha nacke, skuldror och tunga.  Därefter följde olika 

stöd och andningsövningar med tonande och tonlösa språlkljud; /z/, /v/, /p/, /t/ och /k/. Sedan 

genomförde testpersonen ”Lip rolls” där man får läpparna att vibrera genom att ljuda på ett      

/Brrrrh/. Därpå sjöng testpersonen de fem första tonerna i en durskala upp och ner på ett /ah/. 

En del av dessa övningar är hämtade från boken ”This is a voice” (2016, kap1). Denna 

uppvärmning varade i tio minuter. 

3.2 Testtillfälle 2 
Det andra testtillfället genomfördes dagtid kl 13:30, fem dagar efter det första testtillfället. 
Vid detta testtillfälle utförde testpersonen ett träningsprogram under min ledning. 
Träningsprogrammet är utformat av mig själv med syftet att försöka åstadkomma övningar 
som på ett effektivt sätt ökar blodcirkulationen i kroppen, med fokus på stora muskelgrupper. 
I träningsprogrammet ingick följande övningar samt antal repetitioner: 15st upphopp, 10st 
armhävningar, 15st rygglyft, 10st burpees (man startar ståendes för att sedan huka sig ner och 
i en dynamisk rörelse hoppa ut med benen för att hamna i samma startposition som för 
armhävningar. Sedan drar man dynamiskt in benen så att man hamnar i hukandes position för 
att därefter avsluta med ett upphopp), 10st armhävningar, 10st mountainclimbers (Starta i 
samma position som för armhävningar. För sedan in ett av benen mot din närmsta hand och 
sedan tillbaka. Upprepa samma sak med ditt andra ben), 10st rygglyft, 10st burpees, 10st 
armhävningar, 10st mountainclimbers, 10st rygglyft, 10st armhävningar. Mellan dessa 
övningar lades korta pauser in på max 20 sekunder. Hela träningspasset varade i sex minuter. 
25 minuter efter att träningsprogrammet var avslutat startades sånginspelningen. Detta för att 
pulsen skulle få tid att sjunka efter träningen. 

3.3 Sammanställning av enkät 
 
Betydelsen hos de olika parametrar som har uppmätts i denna studie är till stor del en fråga 
om personligt tycke och smak. Däremot står alla parametrar i relation till hur pass hälsosam 
rösten hos sångaren är och kan således vara ett mått på hur väl rösten fungerar. 
 

Tabell 1 visar de frågor där testpersonen gav olika svar beroende på vilken uppvärmning som 
utförts innan han fyllde i enkäten. 
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Tabell 1. Beskrivning av frågor och svar efter traditionell och fysisk uppvärmning 

 
 
 
På en stor del av enkätfrågorna gav testpersonen samma svar oavsett typ av uppvärmning. 
Detta gäller för dessa frågor (svar): 

• Är du förkyld/ont i halsen? (Nej) 
• Hur gick det att "pitcha" tonerna? (Bra) 
• Upplevde du att du lyckades förmedla känsla med din röst? (Nej, inte riktigt) 
• Var det lätt/svårt att sjunga i bröstregistret? (Ganska lätt) 
• Var det lätt/svårt att sjunga i huvudklang (falsett)? (Ganska svårt) 
• Övriga reflektioner om uppvärmningen? (Inget svar) 
• Saknade du någon eller några frågor i enkäten? Isf vilken/vilka? (Inget svar) 
• Några reflektioner om instruktioner från testledaren (Robin)? (Inget svar) 

 
Efter testtillfället av den fysiska uppvärmningen nämnde även testpersonen att han kände sig 
trött i kroppen efter att ha utfört den fysiska uppvärmningen. 
 
Sammanfattningsvis visar resultaten från enkäten att testpersonen upplevde att han hade en 
större och tätare klang, mer vibrato och sjöng mer egaliserat efter den fysiska uppvärmningen. 
Övriga frågor i enkäten gav testpersonen samma svar på vid båda testtillfällena. 

4 Diskussion 
Denna studie undersökte hur en van sångare upplevde sin röst efter att ha utfört två olika typer 
av sånguppvärmningar; en traditionell sånguppvärmning samt en fysisk uppvärmning. 
Testpersonen besvarade en enkät efter de båda tillfällena. 
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Testpersonen upplevde att han hade en större klang efter att ha utfört den fysiska 
sånguppvärmningen kontra den traditionella sånguppvärmningen. Detta stämmer överens med 
tidigare resultat. Sheri et al. (2017) fann att även deras testpersoner fick en större resonans 
efter att de hade kombinerat en fysisk uppvärmning med en traditionell uppvärmning. De fick 
inte samma resultat när uppvärmningen endast var av traditionell typ.  
 
I föreliggande undersökning uppfattade testpersonen även att han hade en tätare klang vid  det 
andra testtillfället, det vill säga efter att ha utfört den fysiska uppvärmningen. Detta kan liknas 
vid McHenry och Evans (2016) resultat. De fann att testpersonernas aerodynamiska data 
gällande det subglottala trycket samt luftflöde visade övervägande positiva resultat efter att ha 
sprungit på löpband. Ett högt subglottalt tryck ger en starkare ton (Sundberg, 2001). Jag själv 
upplever att det är svårt att sjunga starkt med en luftig klang, vilket kan vara en orsak till att 
testpersonen i denna studie upplevde att han sjöng med en tätare klang efter den fysiska 
uppvärmningen.  
 
Testpersonen i denna undersökning svarade också att han sjöng med mer vibrato efter att ha 
utfört den fysiska uppvärmningen. Arder (2009) skriver i sin bok att vibrato ofta kännetecknar 
en behärskad och ledig röst vilket tyder på att testpersonen möjligen upplevde att hans röst var 
mer kontrollerad och uppvärmd efter den fysiska uppvärmningen.  
 

I denna undersökning beskrev testpersonen en mer egaliserad röst efter att ha utfört den 
fysiska uppvärmningen, i jämförelse med den traditionella uppvärmningen. Detta kan tänkas 
ha påverkats positivt av blodcirkulationen som tillfördes till musklerna under den fysiska 
uppvärmningen. Är musklerna som ska arbeta ordentligt uppvärmda är de också mer flexibla 
(Träningslära, 2008). För att uppnå en egalisering i registerövergångar måste de involverade 
musklerna vara flexibla och samarbeta med varandra (Arder, 2009). 
 
Visserligen beskrev testpersonen skillnad i sin sångröst mellan uppvärmningarna, men för ett 
flertal frågor framkom ingen skillnad mellan de två uppvärmningarna. Som tidigare nämnts så 
var tre av dessa frågor öppet ställda reflektionsfrågor där testpersonen inte gav något svar alls. 
En av frågorna var en kontrollfråga för testpersonens hälsa vid testtillfället. De fyra resterande 
frågorna hade svarsalternativ där testpersonen hade svarat på samma sätt vid båda typer av 
uppvärmning.  
 
Vissa tidigare studier har funnit att sånguppvärmning inte har någon effekt på sångarens 
tonsäkerhet (Amir et al., 2005). Detta kan tänkas påverka hur testpersonen i denna studie 
svarade på frågan: Hur gick det att "pitcha" tonerna? Skillnaden mellan om sångaren är 
uppvärmd eller inte är kanske inte avgörande för att tonen ska få rätt pitch. Däremot är det 
möjligt att sångaren inte behöver anstränga musklerna lika mycket för att stämbanden ska 
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oscillera med rätt frekvens om sångaren är uppvärmd. För att veta detta säkert skulle 
uppföljande frågor behöva ställas. 
 
Testpersonen svarade nej, inte riktigt på frågan ”Upplevde du att du lyckades förmedla känsla 
med din röst?” vid båda testtillfällena. Detta trots att testpersonen på många frågor verkade 
uppleva att hans sång var bättre rent tekniskt efter den fysiska uppvärmningen. Detta är något 
överraskande för mig eftersom Huuva och Wilén (2011) visar att det tekniska och det 
interpretatoriska står i relation till varandra vid sång. I intervjuer som gjorts med 
sångpedagoger av Huuva och Wilén (2011) har det framkommit att uttrycket hos den som 
sjunger kan ta skada om det läggs för mycket vikt på det tekniska vid sång. Det är möjligt att 
testpersonen i föreliggande undersökning inte la någon vikt vid att försöka förmedla känsla 
eftersom han kanske inte kände att detta var viktigt för testet. Det kan också vara så att det 
inte spelar någon roll om ens teknik är god för att kunna leverera en känsla när man sjunger. 
Med Huuva och Wiléns (2011) intervjuer i åtanke så kan det till och med tänkas vara så att 
förmedling av känsla vid sång i vissa fall försämras vid ett bättre tekniskt utförande.   
 

I denna undersökning upplevde testpersonen att det var lika lätt eller svårt att sjunga i 
bröstklang och huvudregister vid de båda testtillfällena, i motsats till min hypotes, nämligen 
att dessa parametrar skulle följa samma linje som frågan gällande vibrato. Arder (2009) 
beskriver  nämligen att vibrato kännetecknar en fri och kontrollerad stämma.  
 
I överlag är det svårt att dra slutsatser angående sångteknik och sångupplevelse utifrån denna 
undersökning eftersom endast en testperson ingick i studien. Hade fler testpersoner varit med 
i studien hade resultaten varit mer generaliserbara.  
I föreliggande undersökning nämnde testpersonen att han kände sig trött efter den fysiska 
sånguppvärmningen. Enligt honom påverkade detta hans sång i negativ mening. I McHenry 
och Evans (2016) studie upptäckte man att de testpersoner som blev märkbart trötta av en 
fysisk uppvärmning levererade svagare mätbara resultat än de personer som inte blev särskilt 
trötta. Detta påvisar vikten av att anpassa den fysiska sånguppvärmningen beroende till hur 
pass tränad personen är för ett gott sångresultat. Det kan även vara så att en sådan typ av 
uppvärmning visar sig vara mer gynnsam för dem som tränar regelbundet än dem som inte 
gör det eftersom dessa personer förmodligen inte blir lika trötta av den fysiska 
uppvärmningen. Som sånglärare är det intressant att se om det i framtiden kan vara en god idé 
att använda och lära ut en fysisk sånguppvärmning till sina elever på lektionerna. Man kan 
även tänka sig att det kan vara bra att planera in idrottslektioner före sånglektioner i schemat 
om möjligt. För att ta reda på om detta kan tillämpas bör vidare studier utföras inom ämnet. 
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4.1 Brister och fortsatta studier 
Denna studie baserades på en person. Denna person är viktigt för att syftet är att arbeta fram 
en metod inför kommande större studie men i framtida undersökningar skulle man kunna 
involvera ett tiotal sångare för att kunna dra mer generella slutsatser. Testpersonen i denna 
studie nämnde efter testet att han var trött efter den fysiska uppvärmningen och kände att detta 
påverkade hans sång negativt. Framtida studier bör inkludera frågor som utreder om 
testpersonen känner sig fysiskt utmattad efter den fysiska uppvärmningen, för att kunna ta den 
parametern i beaktning när man analyserar resultaten. I undersökningen som gjordes av 
McHenry och Evans (2016) använde man sig av ett pulsband för att uppnå önskad intensitet i 
uppvärmningen. Man kan tänka sig att ett pulsband kan vara ett bra verktyg för att se till att 
intensiteten inte ska bli för hög för testpersonen. Det kan även vara intressant att mäta pulsen 
för att eventuellt kunna se ett samband mellan sämre sångprestation och för hög puls. 
Pulsvärdet kan även vara bra att kunna se vid sångtillfället för att kunna avgöra om pulsen har 
hunnit sjunka till en normal (för testpersonen) vilopuls. I framtida studier bör 
uppvärmningens intensitet beaktas. Samtidigt så är poängen med den fysiska uppvärmningen 
att den ska vara relativt intensiv och testpersonerna ska bli ordentligt varma i kroppen av den.  
 
Vid det andra testtillfället så hade testpersonen redan sett enkäten samt sjungit sången en 
gång. Eftersom testpersonen då redan har övat på sången vid det första tillfället kan man tänka 
sig att den är lättare och säkrare att utföra vid nästa testtillfälle. Vid utförandet av framtida 
studier kan det vara bra att använda sig av en counterbalance-strategi, det vill säga att det 
finns två testgrupper där en av dessa grupper får börja med att utföra uppvärmningstyp ett och 
den andra med uppvärmningstyp två. På det här sättet får man svar från testpersoner som har 
utfört den fysiska uppvärmning först samt från testpersoner som har utfört den traditionella 
uppvärmningen först. 
 
I enkäten finns det tre öppet ställda frågor som testpersonen inte svarade på. I framtida studier 
bör testledaren reflektera över vilka frågor han ställde och hur han ställde dem. Det kan även 
vara en god idé att komplettera med en intervju. Frågorna kanske måste omformuleras för att 
kunna intressera testpersonen att svara på dem. Samtidigt så var det endast en testperson som 
deltog i studien. Med detta i åtanke är det svårt att veta om frågorna bör omstruktureras eller 
om andra testpersoner hade svarat på dem. Enkäten som användes vid studien fångar in 
testpersonens upplevelser. Detta är viktig information men i framtida forskning kan det vara 
intressant att använda sig av objektiva mätinstrument också, såsom ett fonetogram. Via ett 
fonetogram är det möjligt att mäta testpersonernas röstomfång i både frekvens (Hertz) och 
amplitud (dB). Detta gör att man ingående kan mäta testpersonernas sångregister och 
ljudstyrka. Det kan även vara intressant att låta logopeder och sångpedagoger skatta inspelade 
röster från testpersonerna via en enkät, för att undersöka hur olika uppvärmningar skattas hos 
erfarna lyssnare.  
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Enligt min vetskap utgörs den största delen av forskningen om röstuppvärmning om kvinnors 
röster. Studien som gjordes av Amir et al. (2005) tyder på att sånguppvärmning fungerar 
bättre på låga röster än på höga röster. Därför kan det vara så att man ser tydligare resultat 
genom att forska på låga röster såsom bas, baryton och tenor vilket jag ämnar göra i vidare 
studier. 

4.2 Slutsats 
Resultaten från denna studie visar många fördelar med den fysiska uppvärmningen kontra den 
traditionella uppvärmningen. Testpersonens upplevelser visar att den fysiska uppvärmningen 
gjorde att hans röst hade en större och tätare klang, han hade mer vibrato och var mer 
egaliserad i registerövergångar. Denna studie utfördes endast med en testperson därför är det 
inte lämpligt att dra generella slutsatser. Syftet med denna studie var dock till stor del att 
utvärdera en metod. Metoden behöver korrigeras, men är i sin helhet välfungerande. Fortsatta 
studier kan förhoppningsvis visa ett tydligare resultat. 
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