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Sammanfattning 
En traditionell sånguppvärmning består ofta av att man fonerar (bildar ljud) olika frekvenser 
(Hz) med varierande ljudstyrka (dB SPL). I viss mån utförs även uppvärmningsövningar 
såsom stretch av nacke och olika kroppsliga rörelser för att öka blodcirkulationen. En del 
sångpedagoger förespråkar träning före sång. Några fördelar med fysisk träning före sång kan 
vara ökat luftflöde, sänkt ”Phonation Threshold Pressure” (PTP) och högre tonsäkerhet. Det 
finns även studier som visar fördelar med en traditionell sånguppvärmning däribland högre 
tonsäkerhet och en sänkning av PTP. I denna uppsats undersöks hur fysisk träning fungerar 
som sånguppvärmning och att jämföra detta med en traditionell sånguppvärmning. Fyra 
testpersoner rekryterades till studien via personliga kontakter, samtliga män och i 30-
årsåldern. Personerna utförde två tester vid två olika tillfällen vardera enligt en counterbalance 
strategi, det vill säga att två av personerna utförde en traditionell uppvärmning vid det första 
testtillfället och de andra två utförde en fysisk uppvärmning vid det första testtillfället. Efter 
att ha utfört en uppvärmning fick de sjunga en sång, utföra en ”Voice range profile” (VRP) 
samt skatta sina egna upplevelser av testtillfället via enkät. Eftersom det ingick fyra personer i 
undersökningen går det inte att dra några generella slutsatser men i studien sjöng alla med 
svagare ljudstyrka (dB SPL) efter utförandet av den fysiska uppvärmningen. Detta kan tyda 
på en sänkning av PTP. Alla testpersoner hade även ett större frekvensomfång (Hz) efter den 
fysiska uppvärmningen. Tre av fyra sjöng med högre amplitud (dB SPL) och hade även ett 
större omfång gällande dB SPL efter den traditionella uppvärmningen. Föreliggande studie 
visar på fördelar med både den fysiska uppvärmningen och den traditionella. Den som 
svarade bäst på den fysiska uppvärmningen var den mest erfarne sångaren. 
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1 Inledning och bakgrund 
Sång och fysisk träning är intressen som jag värderar högt, särskilt när dessa båda 
kombineras. När jag var ung dominerade fotbollen min värld. I 20-årsåldern orsakade en 
höftskada ett slut på fotbollskarriären men samtidigt öppnades dörren till musiken. Jag slutade 
med att spela fotboll och ägnade en stor del av min fritid till att sjunga. På senare år bestämde 
jag mig för att börja styrketräna. Detta ledde i sin tur till att jag fick upp ögonen för andra 
fysiska aktiviteter såsom sportklättring och ”Calisthenics” (träning med egen kroppsvikt).  
 
När jag var 22 år gammal började jag att studera musik på en eftergymnasial utbildning. En 
eftermiddag då jag ägnade mig åt sportklättring insåg jag att jag hade tagit fel på tiden. Jag 
var på väg att bli försenad till en sånglektion och fick avbryta träningspasset för att skynda 
mig från träningslokalen till skolan där sånglektionen skull äga rum. Jag hann i tid till 
lektionen men min sångpedagog märkte att jag var stressad och andfådd. Jag vilade några 
minuter och sedan började vi att sjunga. Vid detta sångtillfälle upplevde jag att rösten kändes 
behaglig och lätt att använda på ett sätt som jag aldrig gjort tidigare. 
 
Jag upplever att min sångröst fungerar som bäst efter någon form av fysisk träning. Fysisk 
träning innan sång fungerar så pass bra för mig att jag numera använder fysisk träning som ett 
substitut för traditionell sånguppvärmning. Jag vill undersöka hur andra reagerar på fysisk 
träning som sånguppvärmning och har tidigare utfört en pilotstudie (Lundberg, 2019) som 
denna studie ämnar bygga vidare på. 

1.1.1 Röstbildning 

Vår andningsapparat, ansatsröret och stämbanden är de tre huvudkomponenterna vid 
bildandet av röst (Sundberg, 2001). Lungornas viktigaste funktion är att ta upp syre till 
kroppen och avge koldioxid (Arder, 2009). En annan viktig funktion som lungorna har är att 
driva ljudbildningen med luft som bränsle (ibid.). Man kan säga att andningsapparaten 
fungerar som en slags kompressor där luften trycks samman och bildar en ström av luft som 
går vidare ut i ansatsröret (Sundberg, 2001). När luften passerar genom glottis och 
stämbanden oscillerar (vibrerar) bildas en ton (ibid.). Stämbanden kan ses som ljudets källa i 
detta sammanhang (ibid.). Med hjälp av förändringar i ansatsröret resonerar ljudet och olika 
ljud uppstår beroende på hur ansatsröret arbetar (ibid.).  

Vid fonation arbetar muskler och bildar ett subglottalt tryck under stämbanden och detta tryck 
reglerar styrkan i ljudet som skapas (Lindblom, 2008). Med fonation menas att ljud bildas 
med stämbandsvibrationer (Sundberg, 2001). När man pratar eller sjunger sker utandningen 
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aktivt (Arder, 2009). Med muskler styr man luften som passerar stämbanden och det är vitalt 
att sångare är skickliga på att styra dessa muskler (ibid.).  

1.1.2 Sånguppvärmning 

Likt en idrottare som värmer upp inför en tävling bör även sångare värma upp sin röst inför ett 
framträdande (Zangger Borch, 2005). Gör inte sångare detta kan det resultera i att de inte 
presterar på topp och det kan även leda till röstrelaterade skador (ibid.). Ett vanligt sätt att 
värma upp rösten på inför sång är att göra så kallade andnings- och stödövningar. Ett exempel 
på en sådan övning är att utan stämbandsslutning ljuda på ett /pssh/ tills luften tar slut, 
slappna av så att magen expanderar och luften går in i lungorna och därefter repetera några 
gånger (Fisher & Kayes, 2016). Det är även vanligt förekommande att man går vidare med att 
exempelvis sjunga skalor i ett behagligt tonläge för att sedan gå upp allt högre och även lägre 
i tonhöjd. I grund och botten kan man säga att man fonerar med låg intensitet i början av 
uppvärmningen och allt eftersom sånguppvärmningen fortskrider blir intensiteten högre, likt 
en uppvärmning för en idrottsman. Enligt egna erfarenheter förespråkar många sångpedagoger 
även stretch av nacke och tunga i början av sånguppvärmningen. Denna typ av 
sånguppvärmning kommer i föreliggande uppsats att kallas för traditionell sånguppvärmning. 

1.2 Sångtekniska termer som är av relevans för rapporten 
Klang 
Klangen kan tolkas som luftig om stämbanden oscillerar med låg kompressionsgrad och en 
luftig klang kan tolkas som dämpad och sliten (Arder, 2009). Motsatsen till en luftig klang i 
sångsammanhang är en tät klang. En tät klang uppstår om kompressionsgraden är 
välbalanserad och detta är ofta en behaglig klang att lyssna på (ibid.). När ljudet från 
stämbanden förstärks och resonerar i bland annat brösthålan och hålrum i huvudet bildas 
sångröstens klang (Wade-Matthews, 2001). 
 
Register 
Fackspråket för register i sångsammanhang kan vara förvirrande. Det finns ingen bestämd 
terminologi och de benämningar som brukas för att beskriva olika register varierar beroende 
på vem man frågar (Sundberg, 2001). I denna uppsats kommer Bröstregister och huvudklang 
(falsett) att användas för att benämna olika register. 
När vi pratar använder vi oss vanligtvis av det så kallade bröstregistret och då vibrerar 
stämbanden med hela sin massa mot varandra. När vi använder oss av huvudklang (falsett) 
skapas oftast en högre frekvens och då oscillerar inte stämbanden med hela sin massa. 
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Tonhöjd 
Ljud består av minimala variationer i lufttrycket (ljudvågor) och dessa variationer mäter man i 
Hertz (Hz). Uppnår variationerna en hastighet av 440 gånger per sekund så blir frekvensen 
440 Hz (Sundberg, 2001). För att sjunga tonen A i den ettstrukna oktaven krävs det att 
stämbanden oscillerar 440 gånger per sekund vilket är 440 Hz. Med begreppet tonhöjd menas 
hur hög- eller lågfrekvent en ton är, det vill säga vilken frekvens som foneras. 
 
Egalisering 
Vissa beskriver egalisering som att klangen i rösten är konsekvent. Det vill säga att rösten inte 
genomgår påtagliga förändringar när man ändrar register i sin sång (Sundberg, 2001). Även 
om tonhöjden ändras så bör inte röstkvalitéen ändras påtagligt om man vill åstadkomma 
egalisering. En egaliserad stämma kan uppfattas som ett enda register (Arder, 2009). Det vill 
säga att det är svårt för lyssnaren att urskilja någon klangskillnad mellan bröstregister och 
huvudregister. Byter en sångare register kan ett registerbrott inträffa (Sundberg, 2001). Detta 
sker vanligen vid byte mellan bröstregister och falsettregister (ibid.). Vid sång är detta även 
känt som skarv. Vissa hävdar att en av de viktigaste uppgifter som sångpedagogen har är att 
öva egalisering med sina elever (Arder, 2009). Enligt egen erfarenhet används egalisering och 
skarvar används som ett stilistiskt verktyg i olika genrer. Inom opera vill man oftast 
åstadkomma en egaliserad stämma. Inom countrymusik är det dock vanligt att man använder 
sig av dessa påtagliga röstförändringar och skarvar som en effekt. Dessa skarvar används 
ännu mer flitigt inom joddling. 
 
Vibrato 
Vibrato är små och snabba variationer i tonhöjd men kan även vara variationer i amplitud 
(Sundberg, 2001). Enligt många sångpedagoger är vibrato ett tecken på en fri och balanserad 
stämma (Arder, 2009). Man har sett att sångares vibrato ofta utvecklas naturligt om 
sångträningen pågår kontinuerligt (Sundberg 2001).  

1.3 Voice range profile  
Voice range profiles (VRP) används alltmer frekvent i forskning om rösten (Hallin, Fröst, 
Holmberg & Södersten, 2012). Genom att spela in rösten i ett specifikt dataprogram får man 
ett diagram och data över olika vokala egenskaper. En VRP visar en persons maximala vokala 
egenskaper när det handlar om frekvens och intensitet (ibid.). Den övre konturen i en VRP 
visar den starkaste möjliga fonationen vid olika frekvenser medan den lägre konturen som 
visas i VRP visar den svagaste möjliga fonationen vid olika frekvenser (ibid.). Man anser att 
den lägre konturen ska reflektera lägsta möjliga subglottala tryck som krävs för att 
åstadkomma oscillation av stämbanden (PTP), (ibid.). PTP står för ”Phonation threshold 
pressure”. Man kan även avläsa hur många gånger sångaren har fonerat en viss frekvens eller 
ton under VRP-inspelningen. Detta har visat sig vara användbart för att på ett kvalitativt sätt 
visa hur mycket tid och ansträngning som behövs för att nå ett visst röstregister (ibid.). 
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Inspelningar av VRP kan vara hjälpsamma för sångare genom att visuellt kunna se och 
identifiera svåra röstpassager och frekvenser (ibid.).  

 

Figur 1. En VRP figur med dB SPL på y-axeln och grundton i hertz (Hz) på x-axeln med 
motsvarande toner på en klaviatur som syns högst upp på bilden. VRP-areans färg mostvarar 
densiteten, dvs. antal fonationer vid en viss dB SPL och Hz (se höger kant för färgskala). 

Till vänster i en VRP (se Figur 1) avläses röststyrkan i dB SPL i lodrät riktning (SPL kan 
översättas till ljudtrycksnivå). Den nedre sidan visar frekvensen (Hz) i vågrät riktning. 
Klaviaturen överst i figuren finns bland annat där för att på ett överskådligt sätt kunna se vilka 
toner som VRP-inspelningen behandlar. De gröna, gula och röda färgerna är VRP-området för 
personen som har utfört VRP-inspelningen. Färgerna bildas när det sjungs in i mikrofonen. Är 
färgerna mer åt det röda hållet innebär det att detta är ett område där det har fonerats flitigt 
under VRP-inspelningen. Via menyer i dataprogrammet som skapar VRP-inspelningen är det 
ibland möjligt att skaffa sig ytterligare information om rösten som har spelats in. 
 
VRP-inspelningar har bland annat använts för att jämföra professionella och icke 
professionella sångare och en utökning av VRP-profilen kan tyda på en ökad vokal kapacitet 
(Hallin et al., 2012). Resultaten vid en VRP-inspelning är beroende av instruktionerna som 
ges vid testtillfället (ibid.). Det har tidigare presenterats förslag på strukturerade protokoll som 
bör användas vid inspelning av VRP (ibid.). Eftersom resultaten man erhåller i en VRP-
inspelning är beroende av hur dessa analyseras och spelas in anser man att det behövs vidare 
standardisering av hur VRP utförs och tolkas (ibid.). I artikeln som är publicerad av Hallin et 
al. (2012) använde de sig av en apparat som kalibrerar dB SPL och en adapter mellan 
apparaten och mikrofonen för att få till en lufttät anslutning.  

(Jičínský & Mareš, 2019) 
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1.4 Fysisk aktivitet och fysisk träning 
Drivkraften till att utföra någon form av fysisk aktivitet har alltid funnits naturligt hos 
människan (Kihlberg, 1983). Dåtidens neandertalare var tvungna till att springa snabbt, klättra 
i träd eller hoppa högt för att kunna jaga ifatt ett byte eller fly från en fara (ibid.) Denna 
naturliga drivkraft har också resulterat i olika typer av idrottsliga övningar (ibid.). I det gamla 
Grekland förespråkade de stora filosoferna Sokrates, Platon och Aristoteles fysisk träning. Det 
var i Grekland som de olympiska spelen skapades (Kretchmar, R.S., Dyreson, M., Llewellyn, 
M.P. & Gleaves, J., 2017). Brukandet av fysisk aktivitet och träning för hälsans skull kan 
spåras ända till det forntida Indien där man rekommenderade träning och massage som 
behandling mot reumatism (Dishman, R.K., Heath, G. & Lee, I., 2013). 
 
Begreppet Fysisk aktivitet definieras som ”Varje kroppslig rörelse som produceras av 
skelettmuskler som resulterar i energiförbrukning” (ibid.) Det vill säga att det mesta som vi 
gör i vardagen är någon form av fysisk aktivitet. Fysisk träning är mer specifikt och syftar i 
denna uppsats på pulshöjande aktivitet och kroppslig ansträngning. 
 
Vid fysisk träning ökar hjärtats frekvens (puls) och därav blodcirkulationen. Pulsen kan skifta 
stort mellan olika individer och är högt beroende av hur pass vältränad individen i fråga är 
(Nienstedt, Franson, & Kvist, 1998). En vältränad individ brukar ha en låg vilopuls och en 
person som inte tränar mycket har ofta en hög vilopuls (ibid.). Vid träning måste kroppen 
tillföra tillräckligt med näringsämnen och syre till musklerna som arbetar (Rogers, 2017). 
Detta innebär att en större muskelgrupp behöver mer syre. Om mer syre tillförs till musklerna 
så måste hjärtat arbeta mer vilket resulterar i en högre puls (ibid.). 
 
Exempel på vanliga övningar utan redskap är armhävningar, upphopp, rygglyft, dips, 
armhävningar och jogging. I föreliggande studie kommer dessa övningar att tillämpas då de 
aktiverar en relativt stor del av kroppens muskler och bör således höja pulsnivån med effektiv 
verkan. 

1.5 Tidigare forskning 
En litteratursökning gjordes i databaserna Google Scholar och PubMed. De söktermer som 
användes var: röst, sång, sånguppvärmning, fysisk träning, fysisk aktivitet, singing, vocal 
excercise, aerobic excercise, vocal warm-up, voice range profile, phonetogram, fonetogram. 
Sökningen resulterade i åtta relevanta artiklar som sammanfattas i detta avsnitt. 
 
Elliot, Sundberg och Gramming (1994) undersökte vilken effekt sånguppvärmning hade på 
PTP. Man testade både kvinnliga och manliga sångare som utförde tester både före och efter 
sånguppvärmning. Under uppvärmningen fick personerna sjunga skalor i olika tonarter på 
olika stavelser. De sjöng med varierande styrka men man såg hela tiden till att de undvek 
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extrema ljudnivåer. Elliot et al. (1994) antog att sånguppvärmningen borde öka blodtillförseln 
i de muskler som är involverade i sång och bidra till minskad viskositet i stämbanden. Detta 
skulle i sin tur kunna leda till en minskning av PTP (ibid.). Man såg en tydlig sänkning av 
PTP efter sånguppvärmning men inte på alla testpersoner. Elliot et al. (1994) föreslår att en 
minskning av viskositet i stämbanden inte är den viktigaste faktorn för en minskning av PTP. 
 
Huuva och Wilén (2011) undersökte hur man kan integrera sångteknik och interpretation i 
undervisning. Detta undersöktes via intervjuer med fyra sångpedagoger som är verksamma 
inom ämnet. Man fann att det via interpretation går att utveckla sångteknik men också att för 
mycket fokus på sångteknik kan hindra det interpretatoriska uttrycket.  
 
Ofer Amir, Noam Amir och Orit Michaeli (2005) undersökte vilken verkan sånguppvärmning 
hade på 20 kvinnliga sångare. Personerna som ingick i denna studie blev inspelade både före 
och efter en sånguppvärmning som de utförde efter egna preferenser. Under inspelningarna 
blev testpersonerna instruerade att sjunga på /a/ och /i/. Med hjälp av mätinstrument gjorde 
man akustiska analyser där man kom fram till att sånguppvärmning var fördelaktigt för 
sångarna som deltog i testet. Sånguppvärmningen påverkade personernas tonsäkerhet och 
förändringarna i rösten var tydligare hos mezzo-sopraner än hos sopraner (Amir et al., 2005). 
 
I en amerikansk undersökning som utfördes av McHenry och Evans (2016) testade man 
vilken effekt fysisk träning hade på sångrösten. 22 erfarna sångare sjöng de 7 första tonerna ur 
Star spangled banner på /pah/. Detta gjordes både före och efter ett 30-minuter långt 
träningspass där man kontinuerligt mätte pulsen för att se till att testpersonerna höll sig ínom 
det pulsvärde som eftersträvades. Man anpassade alltså träningen efter pulsvärdet och tonart 
bestämdes efter rösttyp. En del av personerna blev utmattade av träningen och presterade 
därför ett sämre resultat enligt McHenry och Evans (2016). Majoriteten av testpersonerna 
visade dock tydliga mätbara resultat på att träningen hade ökat dB SPL och luftflöde 
(McHenry & Evans, 2016). 
 
Ett år senare gjorde McHenry och Evans (2017) ytterligare en studie där man mätte andra 
parametrar. Dessa var bland andra tonsäkerhet, vibrato och amplitud. Man rekryterade 22 
sångstuderande som genomförde testet som är beskrivet ovan med skillnaden att de i denna 
studie även sjöng en skala på /ah/. Målpulsen under testet var 60%–80% av maxpulsen. 
Maxpulsen på testpersonerna räknades ut genom att ta 220 minus åldern på personen i fråga. 
Man fann inga signifikanta skillnader i testet efter att personerna sprungit på löpband. 
Resultaten från denna studie tyder på att löpning innan sång endast påverkar luftflödet (ibid.). 
 
Sheri, Cook-Cunningham och Grady (2017) publicerade en undersökning där man testade tre 
skilda uppvärmningar på tre körer för att se vilken effekt var och en av uppvärmningarna 
hade. De bestod av en röstuppvärmning, en fysisk och en som var en blandning mellan de 
båda andra uppvärmningarna. Varje tillfälle spelades in och testpersonerna fick även svara på 
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en enkät. Man fann att alla körer sjöng med större tonsäkerhet efter den mixade 
uppvärmningen och två av tre körer hade mer resonans i deras röster efter den mixade 
uppvärmningen.  
 
McHenry, Johnson och Foshea (2009) testade 20 personer varav tio var män och tio var 
kvinnor. Två uppvärmningar genomfördes med counterbalancing, det vill säga att hälften av 
testpersonerna gjorde den ena typen av uppvärmning vid det första testtillfället och andra 
hälften gjorde den andra uppvärmningen först. Dessa uppvärmningar bestod av en 
röstuppvärmning samt en uppvärmning där testpersonerna först fick genomföra en 
pulshöjande uppvärmning och sedan en röstuppvärmning, det vill säga en mixad 
uppvärmning. Målpulsen låg från 70%–80% av deras maxpuls. Den pulshöjande 
uppvärmningen justerades under testets gång efter deltagarnas pulsnivå. I testet mätte man 
bland annat PTP. Studien undersökte även testpersonernas egna upplevelser i relation till de 
båda uppvärmningarna. Man fann ingen större skillnad i PTP hos männen när man jämförde 
de olika uppvärmningarna. Kvinnorna i testet visade dock en sänkning av PTP efter den 
mixade uppvärmningen. Kvinnorna i testet verkade även svara bättre på den mixade 
uppvärmningen. McHenry et al. (2009) menar att männens högre fitnessnivå gjorde att de inte 
svarade lika bra på den mixade uppvärmningen. 
 
Printz, Rosenberg, Godballe, Dyrvig och Grøntved (2017) publicerades en studie där man 
undersökte reproducerbarheten hos studier där man använt sig av instrument som mäter VRP. 
Nyckelord i deras litteraturundersökning var Phonetogram, voice range profile och acoustic 
voice analysis. De undersökta artiklarna visade att VRP har hög reliabilitet men på grund av 
för lite data bör man vara försiktigt med att dra kliniska slutsatser (Printz et al., 2017). 
 
Elliot, Sundberg och Grammings (1994) studie visar att en minskning av viskositet i 
stämbanden kan resultera i en minskning av PTP. Detta gällde dock inte alla testpersonerna. 
Detta kan bero på att uppvärmningen som gjordes kanske inte åstadkom en minskad viskositet 
i stämbanden hos alla testpersoner. Man skulle eventuellt kunna tänka sig att en annan typ av 
uppvärmning är effektivare för en minskning av viskositeten i stämbanden än den som 
utfördes vid testet som i sin tur även resulterar i en minskning av PTP. I undersökningen som 
utfördes av Ofer et al. (2005) fann man att sånguppvärmning har god effekt på sångrösten. 
Särskilt hos de som har lägre rösttyper. Testpersonerna gjorde dock en egen 
sånguppvärmning. På grund av detta är det svårt att veta vad som ledde till positiva 
röstförändringar och vice versa. I McHenry och Evans (2016) undersökning använde man ett 
pulsband för att se till att testpersonerna inte blev för trötta av den fysiska uppvärmningen. 
Trots detta misstänker man att några blev utmattade och därav presterade sämre resultat i 
testet. De flesta testpersoner visade upp goda resultat efter den fysiska uppvärmningen men 
det kan vara så att McHenry och Evans (2016) hade satt för hög målpuls på dessa 
testpersoner. McHenry et al. (2009) fann att deras manliga testpersoner var mer vältränade än 
de kvinnliga och därav inte svarade lika bra som kvinnorna på den fysiska delen av 
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uppvärmningen. Detta föreslår att man kanske inte lyckades räkna ut målpulsen helt korrekt 
för dessa personer. Hade man lyckats med detta borde alla testpersoner varit ungefär lika 
trötta efter den mixade uppvärmningen. Detta är något som jag måste undvika genom att 
utforma ett träningspass som är flexibelt och oberoende av hur pass vältränade personerna är. 
 
McHenry et al. (2009) testade även hur testpersonerna själva upplevde sin sångprestation vid 
båda tillfällena. Det kan vara intressant att jämföra dessa upplevelser med datan från VRP-
inspelningen. Detta ämnar jag göra via enkäter där testpersonerna får skatta sina egna 
upplevelser av testtillfället. Många sångpedagoger förespråkar att sångare bör vara rejält 
varma i kroppen för att prestera väl (Arder, 2009). Det finns dock faktorer som kan påverka 
ens möjligheter till att värma upp inför sång. Att ta sig ut och springa inför ett 
sångframträdande kan vara svårt då väder och konsertens belägenhet inte alltid tillåter att 
detta är möjligt. Ibland finns det inte ett piano i anslutning till konsertlokalen och värmer man 
upp hemma kan det gå lång tid mellan uppvärmning och framträdande. I föreliggande studie 
ska ett träningspass utformas. Min förhoppning är att detta träningspass ska fungera väl som 
sånguppvärmning vid alla tillfällen. Träningspasset kommer att bestå av övningar som kan 
utföras utan redskap i vilket rum som helst.  

1.6 Syfte 
Denna uppsats syftar till att undersöka hur ett studiespecifikt träningspass respektive en 
traditionell sånguppvärmning före sång påverkar register (Frekvens, Hz), styrka (Amplitud, A) 
samt vokala kvalitéer hos fyra manliga sångare. Uppsatsen syftar även till att jämföra dessa 
två uppvärmningar med varandra mätt utifrån en VRP-inspelning och med sångarnas 
skattningar av sina upplevelser via enkät. 

2 Metod 
Datan till denna undersökning bestod av resultaten från VRP-inspelningar och enkäter som 
personerna fick fylla i efter två olika testtillfällen vardera. Fyra testpersoner deltog i studien. 
Vid en förstudie till denna undersökning fann jag att det vore lämpligt att utföra 
undersökningen enligt en counterbalance strategi. Detta innebar att hälften av personerna 
utförde en traditionell sånguppvärmning vid det första testtillfället, vid det andra tillfället 
utförde de ett träningspass som sånguppvärmning. Den andra halvan av testpersonerna utförde 
ett träningspass som sånguppvärmning vid det första tillfället för att sedan utföra en 
traditionell sånguppvärmning vid det andra tillfället. Vid båda testtillfällena utfördes 
mätningar av röstfrekvens (Hz) samt amplitud (A) hos testpersonerna med hjälp av VRP-
inspelningar. Testpersonerna fick även sjunga sången Amazing grace i olika tonarter samt 
göra en skattning via enkät angående hur de upplevde sina röster efter båda uppvärmningarna. 
Sången spelades in för dokumentation. Testpersonerna i denna studie följde 
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inklusionskriterierna. Dessa var att identifiera sig som man, vara cirka 30 år gammal och anse 
sig vara sångare med viss erfarenhet. Fyra testpersoner värvades via personliga kontakter.  

2.1 Material 
Material som användes vid utförandet av denna undersökning var en dator med 
operativsystemet Windows, kondensatormikrofon, externt ljudkort, inspelningslokal, 
pulsklocka, pulsband, lokal för utförande av träningsprogram, RecVox (dataprogram för 
inspelning av VRP) samt två olika enkäter. 

2.2 Enkäterna 
Enkäterna är utformade av författaren själv och baseras på en tidigare studie (Lundberg, 
2019). Genom att använda sig av enkäter vid testtillfällena minskar risken för att 
testpersonerna ska bli påverkade av testledarens sätt att ställa frågor som vid en intervju 
(Ejlertson, 2014). Eftersom det är flera enkäter som ska jämföras med varandra är det 
fördelaktigt att frågorna och svarsalternativen introduceras likvärdigt för alla testpersoner vid 
båda testtillfällena (ibid.). Endast frågor som är av högsta relevans för rapporten förekommer i 
enkäten. Efter utförandet av en tidigare pilotstudie (Lundberg, 2019) framkom det att 
enkätfrågorna bör kompletteras. Enkäten kompletterades därför med frågorna. ”Hur ofta 
tränar du?” (Här menas antingen pulshöjande träning eller tung styrketräning), ”Var du fysiskt 
trött/pigg vid testtillfället?”, ”Var det lätt/svårt att sjunga svagt?” och ”Var det lätt/svårt att 
sjunga starkt?”. Den justerades även genom att ta bort två frågor som i den tidigare 
pilotstudien var till för att utvärdera enkäten inför föreliggande studie (ibid.). Dessa frågor var 
”Saknade du någon eller några frågor i enkäten?”, ”Isf vilken/vilka?” och ”Några reflektioner 
om instruktioner från testledaren (Robin)?” Även några av de övriga frågorna har formulerats 
om. Detta resulterar i två olika enkäter beroende på vilken typ av sånguppvärmning som 
utförs vid testtillfället. Enkäten efter den fysiska uppvärmningen består av 14 frågor och 
enkäten efter den traditionella uppvärmningen består av 12 frågor. Frågor som inte ingick vid 
testtillfället med den traditionella uppvärmningen var ”Hur ofta tränar du? (Här menas 
antingen pulshöjande träning eller tung styrketräning i minst 30 min)” och ”Var du fysiskt 
trött/pigg vid testtillfället?”  

2.3 Instruktioner för Voice range profile (VRP) 
Avviker testpersonerna från instruktionerna vid utförandet av testet på ett sätt som påverkar 
resultaten är det möjligt att testet görs om från början. Testledaren för anteckningar under 
testets gång och tar med eventuella avvikelser från instruktionerna i sammanställningen av 
resultatet. Bedömer testledaren att dessa avvikelser går att exkludera i sammanställningen av 
resultatet fortskrider testet. 
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Instruktionerna som testpersonerna fick för att utföra inspelning av VRP var hämtade från 
artikeln Voice and speech range profiles and Voice Handicap Index for males — 
methodological issues and data (Hallin, Fröst, Holmberg & Södersten, 2012). Alla 
inspelningar gjordes med ett avstånd på 15 cm mellan mikrofon och ljudkälla. 
 
Testpersonerna instruerades enligt följande: 
Testledaren visar VRP på datorskärmen och förklarar hur amplitud och frekvens avläses. För 
att sätta detta i sångarens perspektiv förklarar testledaren att amplitud går att översätta till hur 
starkt/svagt sångaren sjunger och frekvens visar tonhöjd. 
 
Testpersonerna instrueras att de ska sjunga på /a:/ tills vidare instruktioner ges 
 

1. “Börja med att sjunga i mjuk, svag röst där det känns bekvämt. Sjung på den tonen så 
svagt du kan. Behåll den svaga rösten och sjung glissando ner i tonhöjd tills du når din 
lägsta ton med mjuk och svag röst.” 

2. “Hitta tillbaka till en bekväm tonhöjd med fortsatt svag röst. Sjung glissando upp tills 
du når din högsta ton med mjuk röst, inkluderat falsettregister.” 

 
Detta repeterades tills den undre konturen på VRP-inspelningen länkas samman med den övre 
konturen. 
 

3. “Börja med att sjunga i stark röst i valfritt bekvämt tonläge. Sjung på den tonen så 
starkt du kan. Behåll den starka rösten och sjung glissando ner i tonhöjd tills du når 
din lägsta ton med stark röst.” 

4. “Sjung i en bekväm tonhöjd med fortsatt stark röst. Sjung glissando upp tills du når 
din högsta ton med stark röst, inkluderat falsett register.” 

 
Här kan man märka registerbrott (frekvensdipp i konturen på VRP). Detta försökte testledaren 
inte fylla i. 
 

5. “Länka samman den övre konturen (stark röst) och den undre konturen (svag röst) 
med hjälp av visuell feedback. Det vill säga genom at testpersonen tittar på VRP. Gör 
detta genom att variera röststyrka i de mycket låga och mycket höga frekvenserna.” 

6. “Försök utöka bilden på den övre konturen (VRP) genom att ljuda på kontrollerade 
/ha/, men skrik inte.” 

 
Instruktör visar “ha-ha”. 
 

7. “Försök utöka bilden på den undre konturen (svag röst) genom att ljuda på /ha/ 
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8. “Försök utöka bilden som du vill, svagt och starkt, högt och lågt genom att sjunga på 
/a:/ eller /ha/ (Hallin, Fröst, Holmberg & Södersten, 2012). 

2.4 Pulsmätning 
I tidigare studier som liknar föreliggande studie har man använt sig av utrustning som kan 
mäta puls (McHenry och Evans, 2016). Det kan vara värdefullt för att se till att testpersonerna 
befinner sig inom ramen för målpuls och därmed håller sig på en intensitets-nivå som är 
gynnsam för testet. McHenry och Evans (2017) räknade ut maxpulsen genom att ta 220 minus 
åldern på testpersonen. I föreliggande studie räknades maxpulsen ut på samma sätt och 
därefter fastställdes en målpuls på 50%–70% av maxpulsen. 

2.5 Testtillfälle med traditionell sånguppvärmning 
Testet startade med en sånguppvärmning. Testpersonerna utförde en lätt stretch av nacke, 
skuldror och tunga. Efter detta fick de ljuda på /z/, /v/, /p/, /t/ och /k/ för att stimulera 
stödmuskulaturen. Därefter följde en övning med så kallade ”läpprullar”. Genom att ljuda på 
ett /brrrh/ får man läpparna att vibrera mot varandra. Efter detta sjöng testpersonerna en skala 
i dur på /a/ för att sedan avsluta med att ropa ut /hey/ i skiftande tonhöjd. Efter 
uppvärmningen fortsatte testet med att de sjöng den första versen ur den utvalda låten 
”Amazing grace” flera gånger med tonartshöjningar. Efter detta utfördes en VRP och sedan 
besvarade testpersonen enkäten. Testtillfället avslutades. 

2.6 Testtillfälle med fysisk träning som sånguppvärmning 
Innan testtillfället var maxpulsen för testpersonerna uträknade därigenom kunde målpulsen på 
50%–70% procent av maxpulsen fastställas för varje enskild person. Under uppvärmningen 
fick de bära ett pulsband så att testledaren med hjälp av en pulsklocka kunde se till att 
testpersonerna höll sig inom ramen för målpulsen. Träningspasset bestod av armhävningar, 
upphopp, rygglyft, dips, armhävningar och jogging. Alla dessa övningar går att utföra utan 
redskap. Under testets gång kontrollerades kontinuerligt pulsvärdet. Om pulsen blev för hög 
blev testpersonerna instruerade att vila. Vilan justerades av testledaren så att testpersonerna 
låg inom ramen för målpulsen. Träningspasset pågick i fem minuter. Efter träningspasset fick 
testpersonerna vila ytterligare tills pulsvärdet låg närmre vilopuls än målpuls. Efter 
uppvärmningen fortsatte testet med att personerna sjöng den första versen ur den utvalda låten 
”Amazing grace” flera gånger med tonartshöjningar. Efter detta utfördes en VRP och sedan 
besvarade testpersonen enkäten. Testtillfället avslutades. 



 12 

3 Resultat  
Fyra testpersoner deltog i studien. Varje testperson utförde en traditionell sånguppvärmning 
vid ett tillfälle och ett träningspass som sånguppvärmning vid ett annat testtillfälle. I detta 
avsnitt presenteras en sammanställning av de resultat som framkom efter inspelning av VRP 
samt resultat från enkäten. Eftersom dB SPL ej har kalibrerats inför testet bör inte angivet dB 
SPL ses som helt korrekta. Genomförandet av testet har dock skett i samma studio och med 
samma avstånd mellan mikrofon och ljudkälla. Därav är det möjligt att göra jämförelser 
mellan de olika testtillfällena gällande dB SPL. Figur 1a–1d visar VRP-område för 
testpersonerna efter traditionell och fysisk sånguppvärmning. 

 

Figur 1a visar VRP-område för testperson ett. Vänster bild visar VRP efter traditionell 
uppvärmning och höger bild visar efter fysisk uppvärmning. 

 

Figur 1a. 
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Figur 1b visar VRP-område för testperson två. Vänster bild visar VRP efter traditionell 
uppvärmning och höger bild visar efter fysisk uppvärmning. 

 

Figur 1c visar VRP-område för testperson tre. Vänster bild visar VRP efter traditionell 
uppvärmning och höger bild visar efter fysisk uppvärmning. 

Figur 1b. 

Figur 1c. 
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Figur 1d visar VRP-område för testperson fyra. Vänster bild visar VRP efter traditionell 
uppvärmning och höger bild visar efter fysisk uppvärmning. 

Figur 1a visar att testperson ett sjöng med högre amplitud dB SPL efter traditionell 
uppvärmning. Efter den fysiska uppvärmningen sjöng han mer högfrekvent. Efter utförandet 
av den traditionella uppvärmningen sjöng testperson ett på en vokal som inte ingick i 
instruktionerna för inspelning av VRP. Detta skedde endast under ett tillfälle och resulterade i 
tre lågfrekventa grönmarkeringar på den vänstra bilden. Testledaren antecknade detta och 
bedömde att denna fonation går att exkludera i resultatet. 

Figur 1b visar ett större VRP-område i den vänstra bilden (efter traditionell uppvärmning) än 
den högra (efter fysisk uppvärmning) för testperson två. Efter utförandet av den fysiska 
uppvärmningen fonerade testperson två en hög frekvens (Hz) som testledaren bedömde bör 
exkluderas. Denna fonering var på en vokal som inte fick användas under testet. 

Figur 1c visar en markant större area i den högra bilden (efter fysisk uppvärmning) än den 
vänstra (efter traditionell uppvärmning) för testperson tre.  

Figur 1d visar ingen markant skillnad mellan uppvärmningar för testperson fyra. VRP-
området är något större efter traditionell uppvärmning men svagaste möjliga fonation är lägre 
efter fysisk uppvärmning. 

 

 

 

Figur 1d. 
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Figur 2a. Översikt av testpersonernas omfång i dB SPL. 

Testperson ett hade ett omfång på 58 dB SPL efter den traditionella uppvärmningen och efter 
den fysiska uppvärmningen var omfånget på 53 dB SPL. Omfånget för testperson två var 53 
dB SPL efter utförandet av den traditionella uppvärmningen och 49 dB SPL efter den fysiska 
uppvärmningen. Testperson tre hade ett omfång på 59 dB SPL efter den traditionella 
uppvärmningen och 57 dB SPL efter den fysiska uppvärmningen. Testperson fyra hade ett 
omfång på 56 dB SPL efter den traditionella uppvärmningen och 59 dB SPL efter den fysiska 
uppvärmningen. Omfång i dB SPL är större efter den traditionella uppvärmningen för tre av 
fyra testpersoner. 

 

Figur 2b. Översikt av den minimala ljudnivån som testpersonerna producerade. Detta mått 
anses kunna reflektera PTP (Hallin et al., 2012) 
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Testperson ett producerade ett minimum dB SPL på 58 efter den traditionella uppvärmningen. 
Efter den fysiska uppvärmningen producerades ett minimum dB SPL på 55. Testperson två 
hade ett minimum dB SPL på 58 efter den traditionella uppvärmningen. Minimum dB SPL 
låg på 53 efter att ha utfört den fysiska uppvärmningen. Testperson tre hade ett minimum dB 
SPL på 56 efter den traditionella uppvärmningen och ett minimum dB SPL på 55 efter den 
fysiska. Testperson fyra producerade 56 i mimimum dB SPL efter den traditionella 
uppvärmningen och 53 minimum dB SPL efter den fysiska. Efter fysisk träning har minimum 
dB SPL sänkts hos alla och minskningen är markant för tre av fyra testpersoner. 

 

Figur 2c. Översikt av testpersonernas röstomfång (halva tonsteg). 

Testpersonernas röstomfång mättes även i halva tonsteg. Det bör noteras att omfånget som 
anges inte nödvändigtvis betyder att detta ligger inom ramen för vad personerna är kapabla till 
att använda sig av vid sång. Det omfång som anges är testpersonernas extrema omfång, det 
vill säga lägsta till högsta ton oavsett amplitud och sångkvalitativa egenskaper. Omfånget för 
testperson ett var på 43 halva tonsteg efter den traditionella uppvärmningen och efter den 
fysiska var omfånget på 45 halva tonsteg. Testperson två hade ett omfång på 50 halva tonsteg 
efter den traditionella uppvärmningen och ett omfång på 51 halva tonsteg efter den fysiska 
uppvärmningen. Efter utförandet av den traditionella uppvärmningen hade testperson tre ett 
omfång på 51 halva tonsteg och efter den fysiska uppvärmningen var omfånget på 53 halva 
tonsteg. Testperson fyra hade ett omfång på 48 halva tonsteg efter den traditionella 
uppvärmningen och ett omfång på 49 halva tonsteg efter den fysiska uppvärmningen. 
Frekvensomfånget var större hos alla testpersoner efter utförandet av den fysiska 
uppvärmningen kontra den traditionella. 
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Tabell 1. Testpersonernas högsta frekvens (Hz) vid traditionell och fysisk uppvärmning 

 Testperson 1 Testperson 2 Testperson 3 Testperson 4 

Traditionell 
uppvärmning 

880 Hz 932 Hz 987 Hz 831 Hz 

Fysisk 
uppvärmning 

987 Hz 932 Hz 1109 Hz 831 Hz 

Tabell 1 visar att två av fyra testpersoner sjöng med högre frekvens (Hz) efter fysisk 
uppvärmning och de andra två fonerade samma frekvens vid båda testtillfällena. 

 
Tabell 2. Testpersonernas högsta dB SPL vid traditionell och fysisk uppvärmning. 

 Testperson 1 Testperson 2 Testperson 3 Testperson 4 

Traditionell 
uppvärmning 

111 dB SPL 111 dB SPL 115 dB SPL 112 dB SPL 

Fysisk 
uppvärmning 

108 dB SPL 102 dB SPL 112 dB SPL 112 dB SPL 

Tabell 2 visar att tre av fyra testpersoner sjöng starkare (dB SPL) efter den traditionella 
uppvärmningen och en testperson sjöng med samma ljudstyrka vid båda testillfällena. 

Testpersonerna fyllde sammanlagt i två olika enkäter vardera. Nedan följer enkätfrågorna 
samt en tabell där det redovisas vad testpersonerna svarade vid tillfället för den traditionella 
uppvärmningen samt för den fysiska uppvärmningen.  
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Enkätfrågor:  
1. Känner du dig frisk? 

Om du svarade "Nej" på föregående fråga utvecklar du ditt svar nedan 
2. Hur ofta tränar du? (Här menas antingen pulshöjande träning eller tung styrketräning i 

minst 30 min) 
3. Var du fysiskt trött/pigg vid sångtillfället? 
4. Hur stor/liten var klangen i din röst? 
5. Hur luftig/tät var klangen i din röst? 
6. Hur mycket/lite vibrato hade du i rösten? 
7. Hur pass tonsäkert uppfattade du att du sjöng? 
8. Upplevde du att du sjöng med estetiskt uttryck? 
9. Hur var din röst gällande egalisering? 
10. Var det lätt/svårt att sjunga i bröstregistret? 
11. Var det lätt/svårt att sjunga i huvudklang (falsett)? 
12. Var det lätt/svårt att sjunga svagt? 
13. Var det lätt/svårt att sjunga starkt? 

Fråga Testperson 1 Testperson 2  Testperson 3 Testperson 4 
1.  § Ja 

¨ Nej 
Lite ont i halsen, eventuellt 
förkylning på gång 
 

§ Ja 
¨ Ja 

§ Ja 
¨ Ja 

§ Ja 
¨ Ja 

2.  § - 
¨2 gånger varannan 
vecka 

§ - 
¨ 4 gånger i veckan 

§ - 
¨ 2 gånger per vecka 

§ - 
¨ Aldrig 

3. § - 
¨Ganska trött 

§ - 
¨ Ganska pigg 

§ - 
¨ Ganska pigg 

§ - 
¨ Ganska pigg 

4. § Liten 
¨Liten 

§ Stor  
¨ Stor 

§ Liten 
¨ Liten 

§ Stor 
¨ Stor 

5. § Luftig 
¨Luftig 

§ Luftig 
¨ Tät 

§ Tät 
¨ Tät 

§ Luftig 
¨ Luftig 

6. § Lite vibrato 
¨Lite vibrato 

§ Lite vibrato 
¨ Lite vibrato 

§ Lite vibrato 
¨ Lite vibrato 

§ Lite vibrato 
¨ Lite vibrato 

7. § Lite tonsäkert 
¨Tonsäkert 

§ Tonsäkert 
¨ Tonsäkert 

§ Tonsäkert 
¨ Mycket tonsäkert 

§ Tonsäkert 
¨ Tonsäkert 

8. § I liten grad 
¨I liten grad 

§ I liten grad 
¨ I liten grad 

§ I ganska stor grad 
¨ I mycket stor grad 

§ I mycket stor grad 
¨ I ganska stor grad 

9. § Lite egaliserad 
¨Lite egaliserad 

§ Ganska egaliserad 
¨ Lite egaliserad (kände 
av någon enstaka skarv) 

§ Ganska egaliserad 
¨ Mycket egaliserad 

§ Mycket egaliserad 
¨ Lite egaliserad (kände av 
någon enstaka skarv) 

10. § Ganska svårt 
¨Ganska lätt 

§ Ganska lätt 
¨ Ganska lätt 

§ Ganska svårt 
¨ Ganska lätt 

§ Mycket lätt 
¨ Ganska lätt 

11. § Ganska lätt 
¨Ganska lätt 

§ Ganska lätt 
¨ Ganska lätt 

§ Ganska svårt 
¨ Ganska lätt 

§ Ganska lätt 
¨ Mycket lätt 

12. § Ganska lätt 
¨ Ganska lätt 

§ Ganska lätt 
¨Ganska lätt 

§ Ganska svårt 
¨ Ganska lätt 

§ Ganska svårt 
¨ Ganska svårt 

13. § Ganska svårt 
¨ Ganska svårt 

§ Ganska lätt 
¨ Ganska lätt 

§ Ganska svårt 
¨ Ganska lätt 

§ Mycket lätt 
¨ Mycket lätt 

§ - efter traditionell uppvärmning 
¨ - efter fysisk uppvärmning 
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Enkäterna avslutades med att testpersonerna fick skriva fritt om de hade övriga reflektioner 
om uppvärmningen. Vid den traditionella uppvärmningen skrev testperson ett att han önskade 
” Mer uppvärmning i lägre register”. Vid den fysiska uppvärmningen skrev han att han kände 
sig ”allmänt trött och sliten”.  

Testperson två gav ingen reflektion efter den traditionella uppvärmningen men efter den 
fysiska uppvärmningen skrev han ”Kul att vara med!”. 

Efter den traditionella uppvärmningen skrev testperson tre ”Det kändes som att jag kom igång 
under tiden jag sjöng och inte var ´klar för tagning´ när jag började sjunga. Jag kände mig inte 
helt uppvärmd innan sången. Helt ok uppvärmd efter hela testet.”. Efter den fysiska 
uppvärmningen skrev han så här: ” Jag kände att jag blev piggare och kanske lite gladare av 
träningen. Även fast jag inte kände mig så pigg i rösten innan uppvärmningen tycker jag att 
det gick betydligt bättre och lättare att sjunga den här gången. Framför allt var det mycket 
lättare att sjunga rent vilket gjorde att jag kunde fokusera mer på det estetiska uttrycket.”.   

Testperson fyra skrev ”När jag sjöng Amazing grace efter träningen kändes andningen mer 
naturlig än efter sånguppvärmningen. Kände dock större självförtroende inför att sjunga efter 
sånguppvärmningen. Kände större kontroll i rösten vid VRP-inspelningen efter 
sånguppvärmningen” efter att ha utfört den traditionella uppvärmningen. Efter att ha utfört 
den fysiska uppvärmningen skrev han ”man kände sig aktiv i kroppen efteråt”. 

4 Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka vilken effekt fysisk träning innan sång hade på fyra 
manliga sångare. Detta undersöktes genom att de fyra testpersonerna fick utföra en traditionell 
sånguppvärmning vid ett testtillfälle och ett fysiskt träningspass innan sång vid ett annat 
tillfälle. Deltagarna utförde en sånginspelning och en inspelning av VRP efter varje 
testtillfälle. De fyllde även i en enkät vid båda testtillfällena där de skattade sina upplevelser 
vid utförandet av testet. 

Alla personer som deltog i undersökningen har olika bakgrund och varierande erfarenhet av 
sång och träning. I undersökningen använde testledaren sig av en målpuls för att se till att alla 
befann sig inom en likvärdig intensitetsnivå. Det kan ändå vara så att testpersonernas olika 
förväntningar före utförandet av testet spelade in för hur testresultatet artade sig. Testperson 
två och tre hade sedan tidigare mest erfarenhet av pulshöjande träning. Testperson tre svarade 
väl på den fysiska uppvärmningen. Denna testperson hade kanske förväntat sig att den fysiska 
uppvärmningen skulle ge ett gott resultat på grund av hans goda erfarenhet och vana från 
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pulshöjande träning medan testperson ett som sällan tränar och testperson fyra som aldrig 
tränar kanske förväntade sig det motsatta. Å andra sidan var testperson tre den mest erfarna 
sångaren i testet vilket kan ha lett till att han hade höga förväntningar på att den traditionella 
sånguppvärmningen skulle ge ett gott resultat. Det går inte helt att utesluta att testpersonernas 
olika bakgrund och erfarenhet har motiverat dem på olika sätt inför testet och därigenom 
påverkat deras resultat i viss mån. Däremot identifieras inte att testpersonernas förväntningar 
inför testet har haft någon avgörande betydelse för undersökningens resultat. 

4.1 Resultatdiskussion 

Man har tidigare sett att en fysisk uppvärmning resulterar i en sänkning av PTP (McHenry et 
al., 2009). Den undre konturen i en VRP anses kunna återspegla PTP (Hallin et al., 2012). I 
figur 2b har en sammanställning av minimum dB SPL gjorts vilket visar det lägsta värdet i 
den undre konturen på VRP. Detta tyder på att det även i föreliggande studie verkar ha skett 
en minskning av PTP efter utförandet av fysisk träning hos alla testpersoner.  

Omfånget i dB SPL är större hos tre av fyra efter utförandet av den traditionella 
uppvärmningen enligt figur 2a. I enkäten gav alla förutom testperson tre samma svar på de 
frågor som gällde dynamik (fråga 12 och 13 i enkätfrågor) oavsett typ av uppvärmning. Detta 
trots att VRP-inspelningen visar skillnader i dB SPL mellan de olika testtillfällena hos alla 
testpersoner. Figur 2a visar ett större dynamiskt omfång efter den traditionella 
uppvärmningen hos tre av fyra testpersoner och testperson fyra hade ett högre värde i dB SPL 
efter utförandet av den fysiska uppvärmningen. Ingen av dem skattade att det var lättare att 
sjunga starkt efter den traditionella sånguppvärmningen vilket kan tyda på att testpersonernas 
skattningar inte matchar datan från VRP-inspelningen i detta avseende. Det kan också tänkas 
att testpersonerna kopplade denna enkätfråga till sången som de spelade in. Under sången 
gjordes inga mätningar vilket innebär att det i denna studie inte går att svara på huruvida de 
sjöng dynamiskt eller inte vid sånginspelningen. 

Testperson tre skattade att det var lättare att sjunga starkt efter den fysiska uppvärmningen när 
han i själva verket sjöng starkare efter den traditionella uppvärmningen. Detta kan dock tolkas 
som att sänkningen av PTP hos testperson tre efter utförandet av den fysiska uppvärmningen 
bidrog till att han skattade att det var lättare att sjunga starkt. Tidigare studier har visat att 
fysisk träning innan sång ökar dB SPL (McHenry & Evans, 2016). Med detta i åtanke hade 
man kunnat förvänta sig att testpersonerna i föreliggande studie borde ökat minimum db SPL 
efter att ha utfört den fysiska uppvärmningen men så blev inte fallet. I föreliggande studie 
visar VRP-inspelningen att tre av fyra testpersoner sjöng starkare efter den traditionella 
uppvärmningen vilket ej går i linje med tidigare studier (ibid.). 
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Testperson tre svarade att det var ”ganska lätt” att sjunga svagt efter den fysiska 
uppvärmningen och ”ganska svårt” efter den traditionella vilket stämmer överens med det 
som VRP-inspelningen visar samt går i linje med tidigare forskning (McHenry et al., 2009).  

Figur 2c visar att alla testpersoner hade ett större omfång mätt i halva tonsteg efter den 
fysiska uppvärmningen. Två av dem producerade även markant högre grundtonsfrekvens efter 
den fysiska uppvärmningen. De andra två producerade lika hög högsta grundtonsfrekvens vid 
båda testtillfällena. Om det subglottiska trycket ökar stiger oftast ljudstyrkan (db SPL) men 
även fonationsfrekvensen (Sundberg, 2001). I föreliggande studie sjönk dB SPL efter den 
fysiska uppvärmningen men två av testpersonerna visar dock på att fonationsfrekvensen har 
ökat.   

I figurerna 1a, 1b, 1c och 1d går det att avläsa en utökning gällande frekvens efter den fysiska 
uppvärmningen hos alla testpersoner. Utökningen av frekvensomfånget blir ännu tydligare i 
figur 2c. En expansion av VRP gällande frekvens eller amplitud kan tyda på en ökad vokal 
kapacitet (Hallin et al., 2012).  

Det bör noteras att testperson ett kände sig lite sjuk vid testtillfället med den fysiska 
uppvärmningen. Testledaren observerade att han agerade med försiktighet i sin sång vid detta 
testtillfälle. Han skrev i enkäten att han kände sig ”ganska trött” efter att ha utfört det fysiska 
träningspasset. Det var svårt för testledaren att hålla honom inom ramen för målpuls vid den 
fysiska uppvärmningen då pulsen snabbt blev hög. Det kan vara så att detta påverkar 
testresultaten beträffande denna person. Trots att testperson ett var på väg att bli sjuk och 
kände sig ”allmänt trött och sliten” vid den fysiska uppvärmningen så skattade han att han 
sjöng mer tonsäkert och att det var lättare att sjunga i bröstregistret efter att ha utfört den 
fysiska uppvärmningen. Han önskade ”mer uppvärmning i lägre register” efter att ha utfört 
den traditionella uppvärmningen. Tittar man på VRP-inspelningen i figur 1a så kan man se att 
VRP-området inte är lika ifyllt i det lägre registret vid testtillfället med den traditionella 
uppvärmningen i jämförelse med den fysiska. Det kan vara så att sånguppvärmningen 
fokuserade för mycket på att bredda testpersonens sångregister uppåt i tonhöjd och inte 
behandlade det lägre registret tillräckligt. Det kan också vara så att den fysiska 
uppvärmningen gav ett mer effektivt resultat i det lägre registret för testperson ett.  

I studien som gjordes av McHenry och Evans (2016) fann man att några av testpersonerna 
blev för trötta av den fysiska uppvärmningen. Det nämns tidigare i denna uppsats att det var 
viktigt att anpassa den fysiska uppvärmningen individuellt så att testpersonerna inte skulle bli 
för trötta. Trots detta blev testperson ett ”ganska trött” efter att ha utfört den fysiska 
uppvärmningen. Detta kan tyda på att den fysiska uppvärmningen var för intensivt utformad 
för denna testperson. Det kan också vara så att denna testperson kände sig ”ganska trött” efter 
testet på grund av att han var lite sjuk vid detta testtillfälle. Som tidigare nämnts hade 
testledaren svårt att kontrollera pulsnivån på denna testperson då pulsen snabbt blev hög. 
Testperson fyra svarade att han ”aldrig” tränar pulshöjande aktiviteter och testperson ett tränar 
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”två gånger varannan vecka”. Testperson ett ägnar sig alltså mer åt pulshöjande aktiviteter än 
vad testperson fyra gör. Med detta i åtanke så är det troligt att sjuktillståndet hos testperson ett 
påverkade honom vid tillfället med den fysiska uppvärmningen.  

Tre av fyra testpersoner svarade att de kände sig relativt pigga efter den fysiska 
uppvärmningen. I tidigare studier har man misstänkt att den fysiska uppvärmningen varit för 
lågintensiv för en del av testpersonerna (McHenry et al., 2009). I föreliggande studie finns 
ingen sådan misstanke baserat på pulsnivån vid testtillfällena.  

Testperson två upplevde att hans röst hade en tätare klang efter utförandet av den fysiska 
uppvärmningen. Det går i föreliggande studie inte att mäta detta i VRP-inspelningen men en 
tät klang uppfattas ofta som frisk och behaglig att lyssna på (Arder, 2009). En röst med tät 
klang skulle därigenom kunna betraktas som hälsosam. Tre av fyra testpersoner skattade 
ingen skillnad mellan testtillfällena beträffande huruvida klangen var tät eller luftig. Detta 
tyder på att uppvärmningarna inte resulterar i någon markant skillnad i detta avseende. 

I en tidigare studie fann man att sånguppvärmning hade god påverkan på testpersonernas 
tonsäkerhet (Amir et al., 2005). I en annan studie fick man resultat som pekar på att 
testpersonerna sjöng med större tonsäkerhet efter att ha utfört någon form av fysisk träning 
(Sheri et al., 2017). I föreliggande studie skattade två av fyra (testperson ett och tre) att de 
upplevde att de sjöng med större tonsäkerhet efter att ha utfört den fysiska uppvärmningen 
vilket går i linje med tidigare forskning (Sheri et al., 2017). Testperson två och fyra skattade 
samma svar angående hur pass tonsäkert de upplevde att de sjöng vid båda testtillfällena. 

Testperson tre skattade att han sjöng med ett mer estetiskt uttryck efter att ha utfört den 
fysiska uppvärmningen. Testperson fyra upplevde tvärtom att det estetiska uttrycket var större 
efter den traditionella uppvärmningen. I en tidigare studie har man erhållit resultat som pekar 
på att det interpretatoriska kan hjälpa det sångtekniska men även att det interpretatoriska 
uttrycket kan bli lidande om det läggs för mycket vikt på det sångtekniska (Huuva & Wilén, 
2011). Det var möjligt att man i föreliggande studie hade kunnat se en tydlig koppling mellan 
det sångtekniska resultatet och testpersonernas upplevelser av det estetiska uttrycket. Det 
verkar dock inte som att det finns ett tydligt samband mellan det sångtekniska resultatet och 
det estetiska uttrycket i denna studie.  

Både testperson två och fyra skattade att deras röster var mer egaliserade vid tillfället med den 
traditionella sånguppvärmningen. Båda dessa testpersoner instruerades mer grundligt under 
den traditionella sånguppvärmningen än de andra två testpersonerna. Testledaren märkte att 
dessa testpersoner spände sig i halsen och att bröstkorgen expanderades vid inandning på ett 
sätt som kan vara ofördelaktigt vid sång. Detta gjorde att testledaren försökte motverka detta 
genom instruktioner och övningar under sånguppvärmningen. Testledarens försök till att 
korrigera sångtekniken hos testperson två och tre tycktes ge goda resultat. Testledaren 
upplevde att de sjöng mer avslappnat och med god teknik efter sånguppvärmningen. Det är 
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möjligt att detta hade stor påverkan på resultatet eftersom testledaren inte hade möjlighet att 
vägleda testpersonerna till en god sångteknik vid tillfället med den fysiska uppvärmningen. 
Testperson ett skattade att det inte förekom någon skillnad gällande egalisering men 
testperson tre skattade att han kände sig mer egaliserad efter att ha utfört den fysiska 
uppvärmningen. Testledaren upplevde att testperson ett och tre var vana sångare med god 
sångteknik och det var därför inte nödvändigt att jobba sångtekniskt med dessa testpersoner 
under den traditionella sånguppvärmningen. När det gällde att uppnå en egaliserad stämma 
var den fysiska uppvärmningen mest fördelaktigt för testperson tre som enligt testledaren var 
den mest tekniskt skickliga sångaren. I detta avseende lämpade sig den traditionella 
sånguppvärmningen bättre för de med mindre sångvana (testperson två och fyra). 

Testperson ett och fyra skattade att det var lättare att sjunga i bröströst efter utförandet av den 
fysiska uppvärmningen. Det låter sannolikt eftersom figur 2b visar att alla testpersoner hade 
lägre PTP vid detta tillfälle. Är PTP lägre borde det innebära att det är lättare att alstra ton. 
Trots detta skattade testperson fyra att det var lättare att sjunga i bröstregistret efter den 
traditionella uppvärmningen och testperson två noterade ingen skillnad. Som tidigare nämnts 
arbetade testledaren sångtekniskt med testperson två och fyra under den traditionella 
uppvärmningen. Detta kan vara en anledning till att dessa testpersoner skattade att det var 
lättare att sjunga i bröströst efter den traditionella uppvärmningen. Det är tänkbart att 
testperson två och fyra hade svarat väl på en mixad uppvärmning eftersom den fysiska delen 
förmodligen hade sänkt PTP och testledaren hade även kunnat arbeta sångtekniskt med 
testpersonerna. 

Både testperson tre och fyra skattade att det var lättare att sjunga i huvudklang (falsett) efter 
utförandet av den fysiska uppvärmningen, de andra två skattade ingen skillnad mellan 
testtillfällena. Även i denna fråga är det tänkbart att en sänkning av PTP gjorde att testperson 
tre och fyra skattade att det var lättare att sjunga i huvudklang (falsett). Är PTP högt redan vid 
lågfrekventa (Hz) toner kan det innebära att PTP måste höjas dramatiskt för att åstadkomma 
högfrekventa (Hz) toner (Johnsson, 2017). Enligt egen erfarenhet så används oftast falsettsång 
i ett högre register. Om man åstadkommer en högfrekvent (Hz) oscillation av stämbanden 
utan att behöva generera ett högt subglottalt tryck kan det vara en rimlig förklaring till att 
testperson tre och fyra skattade att det kändes lättare att sjunga i falsett efter den fysiska 
uppvärmningen. 

Endast testperson tre skattade att det var lättare att sjunga svagare efter den fysiska 
uppvärmningen trots att figur 2b visar att alla testpersoner förmodligen sänkte PTP vid detta 
testtillfälle. Resultaten från VRP-inspelningen pekar dessutom på att testperson tre var den 
som hade minst skillnad av alla testpersoner gällande minimum dB mellan de båda 
testtillfällena. Testperson tre nämnde spontant flera gånger under testets gång att det kändes 
lätt att sjunga och verkade uppleva en tydlig förbättring i sin röst efter tillfället med den 
fysiska sånguppvärmningen. Denna testperson var enligt testledaren på en högre nivå än de 
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andra testpersonerna rent sångtekniskt och detta kan ha bidragit till att han var mer medveten 
och reflekterande gällande sin röst. 

Även i frågan gällande huruvida det var lätt eller svårt att sjunga starkt var det endast 
testperson tre som skattade att han upplevde skillnad mellan testtillfällena. Han svarade i 
enkäten att det var lättare att sjunga starkt efter den fysiska uppvärmningen. Tabell 2 visar 
dock att tre av fyra sjöng starkare efter utförandet av den traditionella uppvärmningen. Som 
tidigare nämnts sänkte alla testpersonerna i undersökningen minimum dB SPL efter den 
fysiska uppvärmningen vilket kan tolkas som att de även sänkte PTP. Ett lägre PTP kan 
resultera i att en ton alstras med mindre ansträngning (Johnsson, 2017).  

4.2 Brister och fortsatta studier 
För att dB SPL ska få rätt utgångsvärde när man utför en VRP bör dB SPL kalibreras (Hallin 
et al., 2012). Detta gjordes inte i föreliggande studie vilket innebar att endast differensen 
gällande dB SPL gick att jämföra mellan de två olika testtillfällen. Det hade varit att föredra 
att få helt korrekta mätningar på dB SPL. För att kunna kalibrera dB SPL behövs verktyg som 
inte var tillgängliga vid utförandet av denna studie.  

Vid utförandet av VRP-inspelningen följde testledaren specifika instruktioner (Hallin et al., 
2012). Trots detta hade det varit bra att utföra fler VRP-inspelningar inför denna studie då 
utgången av VRP-inspelningen är högst beroende av instruktionerna som ges vid tillfället 
(ibid.). Testledaren märkte av i ett enstaka fall att han inte lyckades göra sig riktigt förstådd 
under testet vilket kan ha berott på brist av erfarenhet från testledaren. Testpersonerna gick 
ofta att påverka genom att vägleda dem till att exempelvis ta högre toner. Därav kan man 
tänka sig att resultatet blir beroende av huruvida den som sjunger in i mikrofonen vid en 
VRP-inspelning instrueras. Testledaren följde instruktioner vid utförandet av VRP-
inspelningarna men testpersonerna följde oftast upp med frågor. Detta ledde till att inget 
testtillfälle blev exakt likadant som ett annat. Det kan vara fördelaktigt att utforma ett manus 
med instruktioner som ämnar vara heltäckande för att göra alla testtillfällen så lika varandra 
som möjligt. 
 
Under testtillfällena noterades att en del röstegenskaper hos testpersonerna hade förändrats 
efter utförandet av den fysiska uppvärmningen. Av enkäten att döma så märkte inte 
testpersonerna av de flesta av dessa förändringar. Därför hade det varit intressant att i 
kommande studier låta erfarna sångpedagoger skatta testpersonernas röster via inspelningar. 
Det kan vara så att eventuella förändringar i rösten är tydligare för åhöraren än vad de är för 
den som sjunger. 
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Det hade även varit intressant att testa en mixad uppvärmning då föreliggande studie visar 
fördelar med både den fysiska och den traditionella uppvärmningen. I tidigare studier har en 
mixad uppvärmning gett goda resultat (Sheri et al., 2017). 

Det fanns tillfällen då testpersonerna inte förstod vad olika sångtekniska begrepp betydde. 
Testledaren fick då förklara vad som menades men har inget skäl att misstänka att 
testpersonen missförstod förklaringen. Det hade dock varit att föredra att helt undvika sådana 
situationer under testets gång. Sådana situationer kanske hade undvikits om testpersonerna 
hade varit mer insatta i sångtekniska begrepp vilket mer erfarna sångare kan vara. 

Den som svarade mest positivt på den fysiska uppvärmningen var, enligt VRP-inspelningen, 
den mest sångerfarna deltagaren (testperson tre). I kommande studier hade det varit intressant 
att testa en grupp erfarna sångare och en grupp med mindre sångerfarenhet. Detta för att se 
om det finns ett samband mellan sångerfarenhet och reaktion på fysisk träning som 
sånguppvärmning. 

Det hade varit fördelaktigt om fler personer hade ingått i studien för att ha tillgång till ett 
större dataunderlag. I föreliggande studie var det inte möjligt att testa fler personer och 
samtidigt hålla sig inom kursens ramar. Framtida studier kan med fördel inkludera en större 
grupp testpersoner för att få mer generaliserbara resultat.  

4.3 Slutsats 

Resultaten från denna studie indikerar att det finns fördelar med både fysisk och traditionell 
sånguppvärmning. På grund av att studien endast insamlat data från fyra personer är det inte 
lämpligt att dra några generella slutsatser men i föreliggande studie sjöng alla testpersoner 
med lägre dB SPL efter utförandet av den fysiska uppvärmningen vilket kan tyda på en 
sänkning av PTP. I denna studie finns även ett samband mellan frekvensomfång (Hz) och 
fysisk träning som sånguppvärmning då alla testpersoner hade ett större omfång gällande 
frekvens (Hz) efter utförandet av den fysiska uppvärmningen. Tre av fyra testpersoner hade 
ett större omfång gällande amplitud (dB SPL) och sjöng även med högre ljudstyrka (dB SPL) 
efter utförandet av den traditionella uppvärmningen. Testpersonen som svarade bäst på den 
fysiska uppvärmningen i denna studie var den mest erfarne sångaren. 
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Bilaga 1 – Enkät i originalutförande 
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Bilaga 2 – Enkät i originalutförande      
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