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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats var att undersöka tre skolade sångerskors egna upplevelser av sångens 
effekter både fysiologiskt och psykologiskt. Genom en semistrukturerad djupintervju och en enkät 
med VAS-metoden (visuell analog skala) och POMS-metoden (profile of mood states) söktes svar 
på den huvudsakliga frågan om aktiviteten sång kan motverka stress. Framförallt var jag intresserad 
av att ta reda på om det upplevdes ha en avslappnande och välgörande effekt och i så fall varför.

Tidigare forskning har visat ett samband mellan sång och ökat välbefinnande. Det har varit tydligt  
att sång kan ha en positiv verkan på den som sjunger, men faktorerna till det inverkande resultatet är 
flera och därför kan man mest se vad totaleffekten av sång är.  

Uppsatens teoretiska bakgrund består av litteraturstudier som behandlar frågan vad stress är och 
dess effekter på kroppen, likaså vad som händer i kroppen vid sång. Jag har både valt att ta med 
vetenskapliga fakta och mer kontroversiella teorier som bakgrund, då jag tror att båda kan belysa 
frågorna i min undersökning. 

Resultatet visar att sången hade en positiv effekt såväl psykologiskt som fysiologiskt på 
intervjupersonerna. De upplevde att det var mindre stressade efter sångtillfället och kände sig 
dessutom gladare, piggare och mer hoppfulla än innan.   

Sökord: Sång, stress, hälsa – psykisk, hälsa – fysisk, andning.
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1 Inledning

Idag är samhället genomsyrat av högt tempo och snabb utveckling, stress och prestationskrav är två 
begrepp som de allra flesta är välbekanta med. Stressen påverkar såväl kropp som själ och kan 
ibland vara en positiv faktor men blir den ett ständigt tillstånd kan den ge olyckliga följder för väl-
befinnandet. Alla människor behöver ge sig själva tid och rum för vila, och det finns också skäl att 
tro att det är viktigt ta sin plats i tillvaron för att inte bli slav under den typen av stress. 

Att ta sig ton och våga ljuda kräver ett visst mått av självförtroende, att våga ta den platsen med sin 
högst personliga stämma kan vara bra för att bekräfta sin existens och sin plats i tillvaron. Kan man 
ge utlopp för sin stämma och samtidigt höja sitt välbefinnande? Kan det till och med vara ett sätt att  
slappna av?

2 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att ta reda på om aktiviteten sång kan motverka stress och i sådana fall 
varför. Hur är den fysiologiska och psykologiska upplevelsen av sång?

3 Metod

3.1 Material

Jag utförde en semistrukturerad djupintervju med tre skolade sångerskor för att belysa deras egna 
upplevelser av sången och dess effekter både på det fysiska och psykiska planet. Frågorna var 
beskrivande, men öppna för att kunna ge utrymme för följdfrågor och möjliggöra mer djupgående 
diskussioner. De fick också svara på en kort enkät innan och efter de hade sjungit för att tydliggöra 
om sången gjorde någon skillnad på det psykologiska och fysiologiska tillståndet. I enkäten 
använde jag mig av VAS-metoden (visuell analog skala) och POMS-metoden (profile of mood 
states). VAS-metoden är en skala där man får ringa in den siffra – i det här fallet mellan 1 och 10 – 
som bäst beskriver deras tillstånd gällande den ställda frågan. Likaså med POMS-metoden får de 
själva ringa in de förskrivna ord som bäst beskriver deras känslotillstånd. De fick på samma enkät 
ringa in hur långt ned på ryggen andningen gick eftersom andningen tydligt kan vittna om stress-
nivån.

3.2 Procedur

Då utgångspunkten var att i mesta möjliga mån ta reda på sångens renodlade effekter på intervju-
personerna valde jag att låta dem ha som en sånglektion med sig själva d.v.s. att det bara skulle vara 
de själva med sin röst. Jag gjorde bedömningen att det är det bästa alternativet för att få fram ett så  
tydligt svar som möjligt; hade det varit en sångpedagog/körledare med vid sångtillfället skulle det  
vara svårare att separera resultatet från den personens influenser.

Jag tror att alla människor kan sjunga, men jag tror tyvärr inte att alla använder sin röst rätt. Därför 
valde jag att intervjua tre skolade sångerskor för att se resultatet av sångens fulla effekt då de har en 
större kunskap inom området. 

Sånglektionerna ägde rum i ett musikrum i en kyrka i Stockholm city. Innan respektive intervju-
persons sånglektion mötte jag upp dem för att ge dem enkäten som de fick fylla i precis innan 
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lektionen och direkt efter. Sånglektionen ägde rum i 60 min och därefter utfördes intervjun på ett  
café i en byggnad bredvid.

3.3 Intervjupersoner

Intervjupersonerna utgjordes av tre skolade sångerskor i åldrarna 23–35 år. Urvalet av dem skedde 
enligt självselektionstyp och var också ett bekvämlighetsurval då det är personer jag känner sedan 
innan och dessutom brukar musicera med. Urvalet skedde dock som det gjorde då jag ville intervjua 
tre stycken med ungefär samma kunskap inom sången, framförallt betydelsefullt är det att de är 
skolade och därmed använder sin röst på rätt sätt. Jag valde också intervjupersoner av samma kön 
som en avgränsning för att kunna koncentrera mig på sångens effekt och för att undvika vidare 
öppningar till diskussion och jämförelser mellan intervjupersonernas olikheter i form av man och 
kvinna. I uppsatsen har jag valt att kalla intervjupersonerna för 1, 2 och 3 och det är endast en 
benämning utifrån kronologisk ordning utifrån vem jag intervjuade först.

Alla sångerskorna är yrkesverksamma inom sången och musiken, den första intervjupersonen har 
det dock inte som sin primära inkomstkälla just nu. Ändock är de alla ungefärligen tidsmässigt lika 
mycket aktiva inom sången.

4 Litteraturstudier

För att få en medicinsk och biologisk förståelse för min frågeställning har jag först använt mig av 
litteraturstudier som förklarar vad som händer fysiskt när vi sjunger, vilka muskler som används och 
ljudandets effekter på kroppen. Ett annat område som är viktigt i uppsatsen är röstens betydelse för 
människan, då det ger uppsatsen dess primära relevans. I litteraturstudierna tar jag också upp fakta 
om stress och dess påverkan på kroppen. Slutligen behandlas tidigare forskning inom området stress 
och sång och hur de inverkar på varandra.  

4.1 Röstens betydelse för människan

Att sjunga när vi är små är bland det mest naturliga vi gör. Sången kommer spontant i både lek och 
handling. Barn berättar genom sången vad de gör och hur de känner sig. De skiljer inte på rörelse 
och sång, utan låter de båda komponenterna integrera varandra till att utgöra en totalupplevelse 
(Bjørkvold, 1991, sid 76). Detta tyder på att sången är ett självklart uttryckssätt för människan.

Från det att vi föds markerar vi med vår röst att vi finns. Ett spädbarn gör sin entré i livet med ett  
skrik, vilket är nödvändigt för dem då de på så sätt lindrar den stress som födseln innebär. Att barn 
och inte bara spädbarn ljuder, banar väg för deras självkännedom, självkänsla och självrespekt men 
även självförakt. Det finns många vuxna, som när de var yngre, har blivit tillsagda att vara tysta, 
eller på annat sätt blivit kritiserade gällande sin röst. Dessa människor har sedan lidit av hämningar 
och osäkerhet, eller andra psykologiska blockeringar. Detta på grund av att rösten i så hög grad är 
sammanlänkad med barnets självuppfattning. (Campbell, 1998, sid 130–135)     

Precis som vi alla människor är unika är också våra röster det. Det beror delvis på att vi är byggda 
på olika sätt rent fysiologiskt, men också för att rösten speglar personlighet och känslor. Dr Paul J 
Moses, klinisk professor i otolarynglogi vid Stanford University School of Medicine, forskade inom 
röstteorin på 1940–1950-talet. Han menade att rösten var det främsta uttrycket av individualitet – 
”röstdynamiken speglar psykodynamiken” – d.v.s. att rösten avslöjar hur man mår och att varje 
känsla har sitt uttryck (Moses, 1954).
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4.2 Ljudandets effekter i kroppen

När ett vibrerande objekt kommer i kontakt med ett annat objekt börjar det också vibrera. Sättet det  
andra objektet rör sig på bestäms utifrån det akustiska fenomenet från objektets egna fysiska 
struktur. När larynx sätts i vibration vid sång påverkar den även övre delen av ryggraden, som i sin 
tur för vibrationerna vidare via kroppens ben vilket skapar en resonans mellan benstrukturen. Detta 
ljudande har hög frekvens. (Tomatis, 2005, sid 91–93)

Författaren och grundaren av skolan The Institute of Music as healing i USA, Don Campbell, gjorde 
ett experiment; han provade att ljuda långa utdragna toner på olika vokaler och han menade att det  
skedde förändringar i hudens temperatur, muskelspänningar, hjärnvågor och hjärtfrekvens. Han 
menar att genom att lägga händerna på sin kropp kan man känna sin röst när man ljuder och tonar. 
Höga höjder ger vibrationer i huvudet och utdragna vokaler öppnar brösthålan och masserar svalget. 
Vertikala ljud som ”aaaah” har en omedelbar avslappnande verkan, effekten blir den samma som 
när vi gäspar – kroppens naturliga avslappningsmekanism. ”Iiiii”-ljudet i sin tur beskrivs som ett 
slags ljud-koffein då det är mycket effektivt på så vis att dess intensitet stimulerar hjärnan och gör 
sångaren alert. Det ljud som däremot ger mest avslappnande effekt är ”oooh”- och ”ooom”-ljud, 
anledningen är att de påverkar den övre delen av kroppen och fyller ut hela dess resonansutrymme 
med sina vibrationer. (Campbell, 1998, sid 115)

Den franske öron/näsa/hals-läkaren och tillika forskaren Alfred Tomatis tar också upp i en av sina 
böcker The ear and the voice hur sången kan tillföra kroppen energi på olika sätt. Hjärnan kräver 
oerhört mycket energi för att kunna upprätthålla kroppens alla funktioner, blodcirkulationen som 
tillför näringsrikt upprätthållande bränsle i form av glykos och mängden oxygen gör förbränningen 
möjlig. Sången kan bidra med den sorts energi som hjärnan behöver och kan verka som ett slags 
återladdningssystem. Likaså kan ljudvågorna och de vibrationer de medför också stimulera hjärn-
kapaciteten och ladda på med energi, speciellt de högfrekventa tonerna då de ljudvågorna har fler  
svängningar. (Tomatis, 2005, sid 5) 

4.3 Biologiska och psykologiska effekter av sång

Tyska forskare vid universitetet i Frankfurt (Kreutz m.fl., 2004) har utfört en medicinsk beteende-
studie på en kammarkör. De ville undersöka om deltagande i körsång och lyssnande på körsång 
kunde ha någon effekt på det emotionella tillståndet samt immunförsvaret. Deltagarna i studien var  
23 kvinnor och 8 män mellan åldrarna 29–74 år. Studien utfördes genom ett mätningssätt som kallas 
PANAS (positive and negative affect schedule) där deltagarna både före och efter sång- och 
lyssningstillfället fick fylla i hur de mådde. Man tog också prover på deras saliv både i början och i 
slutet av varje tillfälle för att också få med den fysiologiska aspekten. Första tillfället fick kören 
sjunga Mozarts Requiem under en sångsessionen som varade 60 min. Vid ett andra tillfälle, en 
vecka senare, fick de istället lyssna på en inspelning av verket under 60 min. Vid sammanställ-
ningen av resultaten framkom att sång hade positiva effekter både psykologiskt och fysiologiskt. 
Det emotionella tillståndet hade höjts och de flesta av dem var på bättre humör efter sångsessionen 
än innan, också salivproverna visade positiva resultat med ett nämnvärt förhöjt värde av anti-
kropparna S-IgA (Secratory immunoglobin A) som har en infektionshämmande verkan. Lyssnings-
sessionerna visade inga sådana positiva resultat, däremot upplevde deltagarna en förhöjd negativ 
känsla i det emotionella tillståndet. Studien stödde forskarnas hypotes om att körsång har en positiv 
påverkan i det emotionella tillståndet samt att det förstärker immunförsvaret.

I studien Does singing promote well-being (Theorell, Sandegren, Grape m.fl., 2003) gjordes en 
medicinsk undersökning för att se de biologiska effekterna vid sång. Två grupper med 8 personer i 
vardera grupp undersöktes. Deltagarna var mellan 26–53 år och den ena gruppen bestod av 
professionella sångare och den andra av amatörsångare. I undersökningen mätte de EKG 
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(hjärtverksamhet) och TNF-alfa (ämne i immunsystemet som ökar vår trötthet) både innan och efter 
sångtillfället. Blodprover togs också för att visa halterna av prolaktin, kortisol (stresshormon) och 
oxytocin (lugn- och ro-hormon). Resultaten mellan de professionella sångarna och amatörsångarna 
skiljde sig i den mån att sången hade mest positiv effekt på amatörerna. De hade mer höjda halter av 
oxytocin och sänkta nivåer av kortisol och immunstressparametern TNF-alfa. Man fann också en 
bra balans mellan det sympatiska (stressnervsystemet) och det parasympatiska (vilonervsystemet). 
Gruppen med de professionella sångarna hade större variationer i EKG-resultaten och sämre balans 
mellan ovannämnda nervsystem, de gick helt enkelt upp i varv mer. Trots det hade sången ändå 
goda effekter då de fick ökad energi samtidigt som de kunde slappna av. De hade också en ökad 
oxytocinhalt i blodet. Man utförde även intervjuer med sångarna från de båda grupperna före och 
efter sångtillfället, och fick även där olika resultat. Amatörerna talade mer om att de upplevde lycka  
och en känsla av självförverkligande efteråt. Yrkessångarna däremot var mer uppmärksamma på var 
i sången de hade sina brister, vad de kunde ha gjort bättre. Theorell menar att prestationskraven 
varierar mellan de olika grupperna och att det kan vara en avgörande faktor i de skilda resultaten.

Dr Alfred Tomatis blev på 1960-talet kallad till ett benediktin-kloster i södra Frankrike, anledningen 
var deprimerade och håglösa munkar. Abboten hade nyligen gjort schematiska ändringar och låtit  
skära ned på sången med flera timmar. Tidigare hade de samlats vid nio tillfällen varje dag för att  
sjunga. När det stod klart att det inte fanns någon fysiologisk orsak till munkarnas håglöshet, insåg 
Dr Tomatis att orsaken var audiologisk. Han menade att de gregorianska sångerna gjorde att de 
andades långsammare och att sången sänkte blodtrycket samt hade en humörhöjande effekt. Denna 
effekt kom sig av att sången gav vibrationer i huden och skelettet som i sin tur stimulerade de 
främre hjärnloberna och genererade energi. De långa utdragna vokalerna var extra effektiva. 
Sången skapade också en gemensam riktning för munkarna. De olika effekterna sången förde med 
sig hade alltså en upprätthållande funktion för deras psykologiska balans i deras vardag. (Tomatis, 
2005, sid 9)

4.4 Stress och dess konsekvenser idag

Psykologisk obalans kan orsakas av stress som idag ökar drastiskt som sjukskrivningsorsak. I slutet 
av 1980-talet stod de psykiska sjukdomarna för 14 procent av sjukskrivningar som pågått minst 60 
dagar. Mellan år 1999 och 2003 har denna andel ökat från 18 till 30 procent. Sjukdomsbilden 
dominerades av depressioner, ångesttillstånd och stressreaktioner. Trots att långvariga sjukskriv-
ningar minskade under 2003 fortsatte sjukskrivningar till följd av psykiska åkommor att öka i antal.  
Psykisk sjukdom är numera den vanligaste sjukskrivningsorsaken bland långtidssjukskrivna 
kvinnor. Bland kvinnor är det också vanligare med magont, magbesvär, yrsel eller svindel, huvud-
värk, smärta eller värk, sjukdomskänsla och trötthet, sömnstörningar, utbrändhet och besvär i 
samband med arbete t.ex. överansträngning. När det gäller sådana former av stressrelaterade besvär 
har omfattningen dock varit relativt stabil under åren 1999 till 2003. Olika typer av stressrelaterade 
besvär är vanligare bland sjukskrivna kvinnor jämfört med män – 7 % jämfört med 5 % för män. 
(RFV Redovisar 2004:8)

Ordet stress har använts i svenska språket sedan 1954. Dess betydelse är ”ansträngande omständig-
heter som framkallar påfrestningar både fysiskt och psykiskt; hets; spänningstillstånd”. Själva ordet 
stress är från början engelskt och har de senaste århundradena använts som beteckning för svält, nöd 
och vedermödor. I den moderna engelskan är betydelsen något ändrad, då den betecknar: belastning, 
påfrestning. Engelskan har också en annan nyans av ordet, strain, som betecknar en hårdare variant 
av stress: överbelastning, slitsam påfrestning, obehaglig tänjning av gränserna. Detta ger uttryck för 
det som vi idag kallar negativ stress. (NE 1994)

Begreppet stress sägs ha myntats av den kanadensiske fysiologen Hans Seyle, som ofta kallas för 
stressforskningens fader. Under 1930-talet forskade han på hur vi reagerar fysiskt då vi utsätts för 
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prövningar, påfrestningar och sjukdom. Hans upptäckter har varit banbrytande för vår förståelse av 
hur stress först och främst hjälper oss att reagera och agera gentemot det som hotar vårt 
välbefinnande. Om detta tillstånd håller i sig för länge övergår det dock i utmattning och skapar 
sjukdomsliknande reaktioner. Det sistnämnda definierar begreppet negativ stress, ett tillstånd av 
obalans i livsfunktionerna. Senare började Seyle forska på hur man kunde hantera stress med hjälp 
av personliga resurser. Han myntade det idag välkända talesättet ”Det viktigaste är inte hur man har  
det utan hur man tar det”. (www.primavi.se)

4.5 Psykologiska förklaringar av stress

För att ge begreppet stress en funktionell innebörd följer här en redogörelse av vad som händer i 
kroppen vid stress. Utgångspunkten är det som benämns som ”stressystemet” som styr det 
psykofysiologiska regleringssystemet. Det systemet styr inte bara reaktioner på olika anspänningar 
(stressorer) som ansätter oss, utan också det normala samspelet mellan hjärnan och kroppen. Det är 
ett ständigt aktivt regleringssystem som översätter vårt mentala tillstånd till det fysiska så att det får  
en innebörd och verkar samstämmigt. De två systemen som utgör stressystemet benämns som det 
sympatiska nervsystemet som står för den aktiverande/uppvarvande delen och det parasympatiska 
nervsystemet som står för den nedvarvande delen.

Det kan uppstå både positiv och negativ stress. Utan stress presterar vi inte och därmed blir det 
ingen utveckling. Att genast kunna växla från vila till ett tillstånd av kamp och flykt är positivt. Det  
som händer då är att hypotalamus, ett centrum i hjärnan, sänder signaler till binjuremärgen som i sin 
tur utsöndrar stresshormonen adrenalin, noradrenalin och kortisol som frigör energi. Den processen 
ökar hjärtfrekvensen vilket resulterar i högre puls, högre blodtryck och snabbare andning som 
medför den nödvändiga ökade syretransporten till muskler och hjärnan, nervsystemet frigör då 
energi. Produktionen av hormonet kortisol fortlöper tills man känner att man har klarat av 
situationen som utlöste hela processen. Det är det kvantitativa utsöndrandet av noradrenalin, eller  
kortisol som avgör om stressen är skadlig eller ej. Mycket adrenalin under kort tid gör oss bara mer 
effektiva. Blir stressorerna övermäktiga och man känner att man inte kan hantera situationen, 
frisätts kortisol som är mer skadlig och stannar längre i kroppen. Det bryter ner immunförsvaret och 
kan skada blodkärlen samt ge åderförkalkning. Även noradrenalin påverkar hjärnaktiviteten och 
sliter på hjärtat och artärerna på lång sikt. För att kroppen ska kunna återhämta sig måste 
parasympaticus, den nedvarvande delen av nervsystemet, utsöndra bl.a. hormonet oxytocin. 
(www.primavi.se)

Symptom vid långvarig stress: Sömnproblem, muskelsmärta, huvudvärk, yrsel, magsymptom, ökad 
infektionsbenägenhet, spända käkar, problem med tandgnissling, problem med minne, onormal 
trötthet, spänningar, irritation, aggressivitet och högt blodtryck. (Olofsson, 2001, sid 19–20)

4.6 Andningens funktion för kroppen och sången

Precis som spädbarnet börjar jordelivet med ett andetag, som sen övergår i ljudande, börjar sången 
med ett andetag. Det ursprungliga och grundläggande i rösten är andningen (Tomatis, 2005 sid 97). 
Andningsapparatens primära funktion är att tillföra syre till kroppens celler så att de kan producera 
energi och på så vis i den processen avlägsna avfallsämnet koldioxid genom utandningen (Lindblad, 
1992, sid 14). Som redan nämnts ökar det förloppet vid stress och man får en snabbare och ytligare 
andning som i sin tur kan förvärra stressen (Hasselgren och Langer, 2007, sid 130).

Vid sång är andningen också av yttersta vikt, då man sjunger på utandningen (Lindblad, 1992), det 
är därför viktigt att man använder sig av hela bukmuskulaturens funktioner för att få den 
djupandning som behövs för att balansera det subglottala trycket i larynx, d.v.s. luftflödet genom 
struphuvudet, det är detta tryck som avgör röststyrkan. Vid sång krävs det ofta långa fraser och 
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mycket nyanserad dynamik, vilket gör att andningsapparatens muskler aktiveras i mycket hög grad 
och kräver en mycket preciserad balans. Detta i sin tur gör att syresättningen ökar mer. Långa djupa 
andetag är vid sång de mest hälsosamma också för att motsatsen kan orsaka spänningar runt 
struphuvudet.

De viktigaste inandningsmusklerna är diafragman, även kallat mellangärdet, de yttre 
interkostalmusklerna som förbinder revbenen och scalenusmusklerna (som är belägna mellan de två 
översta revbensparen och flera halskotor). De viktigaste utandningsmusklerna är de inre 
interkostalmusklerna samt flera muskler i främre bukväggen såsom, raka bukmuskeln, tvära 
bukmuskeln, yttre sneda och inre sneda bukmuskeln. (Lindblad, 1992, sid 16–19)

Talets och sångens ljudväv är ihopflätad av vokaler, konsonanter och prosodiska företeelser d.v.s. 
intonation, rytm och dynamik. I sång använder man sig mer av prosodin för att förmedla känslor, 
följaktligen påverkar även det hela andningsförloppet och det blir ett annat utnyttjande av kroppens 
resonansutrymme.

Lungornas vitalkapacitet räknas upp till 4–5 liter. Vid tal används knappt 1 liter och vid sång upp till 
4,5 liter. Sångare utökar dessutom ofta sin vitalkapacitet genom träning. Främst sker det genom att  
de lär sig att använda luften som finns kvar i lungorna den så kallade restvolymen. Ansträngningen 
blir större vid sång på grund av den ökade syresättningen av blodet som kommer av de långa 
utandningsfraserna. Dessa gör även att andningsmuskulaturen aktiveras i högre grad. (Lindblad, 
1992 sid 183–185)

Psykologen och andningsterapeuten Gunnel Minett skriver i sin bok Andningen som helande kraft 
om hur långsam andning leder till att kroppens metabolism saktas ned, inklusive hjärtslag och 
blodcirkulation. Det leder i sin tur till att man får ett lugnare sinnestillstånd, psyket blir mer stabilt.  
Snabb och kort andning menar hon leder till att metabolismen ökar, så även hjärtfrekvensen och 
blodcirkulationen. Detta skulle leda till ett mer ostadigt och lättpåverkat sinnestillstånd och snabba  
känslomässiga förändringar. Grund andning gör metabolismen tämligen inaktiv och även i sämre 
balans med kroppens övriga funktioner. På det psykiska planet tenderar det till att ge ett oroligt och 
instabilt känslotillstånd. Långa och djupa andetag däremot skulle ge en bättre balans mellan 
metabolismens olika funktioner. Aktiviteten i kroppens organ och dess körtlar börjar arbeta mer 
långsamt och resulterar därmed i ett mer stillsamt temperament, större uthållighet och en känsla av  
tillfredsställelse. (Minett, 1990, sid 47)

Förutom att andningen kan påverka kroppen till att slappna av finns det också forskning som tyder 
på att en lätt förhöjd kroppstemperatur också kan hjälpa kroppen att slappna av, då muskelspänning-
ar lättare släpper, men också då immunsystemet förbättras då endorfiner frigörs (Kauppinen & 
Vouri, 1986).

5 Egen undersökning

5.1 Intervjuperson 1

Intervjuperson 1 är en sångerska på 23 år som växt upp med sången och musiken och har tagit 
sånglektioner i 10 år. Hon är klassiskt skolad men sjunger även i andra genrer och har en god 
grundteknik. Just nu har hon haft uppehåll i studierna i två år där hon utbildar sig till sångpedagog, 
men är mycket aktiv med sången i olika sammanhang. Intervjun äger rum direkt efter hon har 
övat/sjungit en timma. Efter uppvärmning och uppsjungning övade hon på stycket Ave verum 
corpus av Mozart.
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Huvudkänslan kring sångtillfället beskrev sångerskan med orden: skönt, befriande och roligt. Hon 
upplevde att det var förlösande att få uttrycka sig, samtidigt som hon kände sig avslappnad ju mer 
hon sjöng, då kroppen och uttrycket blev ett. Detta menade hon kom efter uppvärmningen av rösten, 
när hon började hitta klangen och kunde låta rösten flöda fritt, när kroppen gav gensvar.

Vid frågan om något frigörs eller dras åt/håller henne tillbaka (psykiskt eller fysiskt) när hon 
sjunger, svarade hon att det bara känns frigörande och att man snarare känner då om något är spänt 
eller åtdraget sedan tidigare, i detta fallet syftade hon på det fysiologiska. Om så är fallet kan man 
då motverka det med andning eller ljudande för att massera bort spänningen. Det enda som kan 
kännas hämmande när man sjunger upplever hon är om man sjunger i en otrygg miljö – t ex hos en 
sångpedagog som aldrig uppmuntrar.

Det som kändes frigörande upplevdes både psykiskt och fysiskt. På det fysiska planet märkte hon 
att andningen blev djupare och gjorde henne lugn, trygg och glad. Samtidigt blev hon pigg och fick 
energi, särskilt när hon sjöng starka och höga toner. Tonerna gjorde att det vibrerade i ansiktet och 
huvudet och det kunde nästan upplevas som att de studsade i resonansutrymmena, vilket gav en 
frigörande och uppiggande känsla. Det var även befriande och förlösande att ta plats – att låta sin 
röst ljuda på det obehindrade sättet . Det kändes som att få ge uttryck åt själen.

Jag frågade om denna frigörande känsla lika gärna skulle kunna infinna sig om man lät rösten ta 
plats vid tal, men det trodde hon inte. Hon menade att sången kräver mer resurser (med andning, 
precision muskelarbete, o.s.v.), är mer kreativt och är mer uttrycksfullt p.g.a. dess hela spektrum av 
toner och dynamik. Hon trodde dock att det var viktigt att börja i ”rätt ände” för att nå denna 
frigörande känsla, att börja med en grundlig uppvärmning (hur länge beror på dagsformen förstås) 
och att få till andningen rätt för att sen kunna ge sin röst fritt utlopp i själva sången .

Jag frågade om hon blev stressad av den här sångtimmen, men det upplevde hon inte, däremot 
kände hon sig avslappnad, psykiskt för att hon kände sig ”hel” som att hon var mer samstämd 
mellan kroppen och själen, och fysiskt då hon kände sig mer i balans med andningen. Hon kände 
sig också varm och mjukare i kroppen och framförallt i musklerna än innan hon hade börjat sjunga. 
De muskler hon hade använt mest var bukmuskulaturen, diafragman, men också muskulaturen bak i 
ländryggen. Andra ställen på kroppen som hade aktiverats och berörts av sången var: munhålan, 
(speciellt gommen), huvudet (d.v.s. tinningarna, pannan, bihålorna) och till sist brösthålan. Det blev 
mest vibrationer i brösthålan vid lägre toner. Vibrationerna i huvudet och ansiktet upplevde hon 
mer vid ljudandet i det högre registret. Känslan av att tonerna fick kroppen att vibrera (både i  
huvudet och brösthåla) beskrevs än en gång som frigörande, skönt, gott och uppiggande.

Jag frågade intervjupersonen hur ofta hon känner sig stressad – hon fick ange på en skala mellan 1–
10, där 1 är aldrig och 10 är mycket ofta – svaret blev en 7:a. Stressen hon upplever kan ta sitt 
fysiska uttryck i spända axlar och för grund andning, hon upplever att hon lätt spänner magen. Detta 
sa hon kan förstås påverka sången. När jag frågade om hon trodde att det kunde påverka i motsatt 
riktning om sången kan avhjälpa spänningarna, kunde hon absolut se att det var så. Den andning 
som krävs vid sång, tvingar en att slappna av i magen och ge fullt tillträde till kroppen, detsamma 
gäller att spänningarna släpper i axlarna p.g.a. att man aktiverar musklerna i kroppen som bidrar till  
att man blir varm och uppmjukad. Där påpekade sångerskan dock att uppvärmningen är av yttersta 
vikt för att få med sig hela kroppen och för att få fullheten av den avslappnande känslan. Hon kände 
också att sången kunde påverka stressen i positiv riktning, då hon blir pigg och glad av det och 
känner att hon får helgjuten kontakt med kroppen. 

Vid tillfällen då hon inte har sjungit så frekvent (t.ex. på somrarna då hon inte har samma rutiner)  
har hon också upplevt hur hon förlorat den kontakten med kroppen hon får vid sång, andningen har 
blivit mer grund och hon upplever sig ha fått sämre kondition. Dessutom kunde hon uppleva att hon 
mådde sämre psykiskt då hon inte fick uttrycka sig på det helhetssätt som sången är – att få uttrycka 
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hjärtats ord med kroppen – denna helhet som sången bidrar med. Sången är en slags förankring för 
henne och bidrar med glädje, frihet och är på det hela taget en kraftkälla. 

Jag frågade om hon lika gärna skulle kunna ha någon annan hobby/jobb och uppleva samma sak – 
både på det psykiska och fysiska planet – men det trodde hon inte. Skulle hon varit sportintresserad 
trodde hon ändå inte att det skulle ge samma effekt som sång, då rösten är så personlig och lägger 
till en helt annan dimension till den fysiska ansträngningen. 

När intervjun gick mot sitt slut en timma efter att hon avlutat sin sångtimma frågade jag hur hon 
kände sig nu. Svaret blev att känslan satt kvar, andningen var fortfarande djup och hon kände sig 
avspänd och glad.

5.2 Intervjuperson 2

Intervjuperson 2 är en 26-årig mezzosopran som har sjungit i hela sitt liv, och tagit lektioner de 
senaste 13 åren. De senaste 6 åren har hon skolats i bel canto och opera och håller sig nu till den 
sångtekniken oavsett vad hon sjunger i för andra genrer. De senaste månaderna har hon undervisat 
som sångpedagog, men inte tagit sånglektioner själv. Efter uppvärmning och uppsjungning övade 
hon på styckena Absence av Bizet och Ave Maria av Luigi Luzzi.

Huvudkänslan kring sångtillfället beskrev sångerskan med orden lärorik och bra. Lärorik p.g.a. att 
hon hade spelat in när hon sjöng och sedan kunde lyssna på hur hon lät så att hon därefter kunde 
jobba med sångtekniken. Bra kändes det p.g.a. att hon tyckte det var roligt och för att hon kände att  
hon fick ge utlopp för sina känslor, hon menade att det är lättare att ge utlopp för dem när man 
sjunger delvis för att hela kroppen är engagerad men också för att arbetet med interpretation i  
sången tvingar fram kontakten med känslorna. 

Precis som intervjuperson 1 upplevde hon att det tog ca 30 minuter in i sångtimmen innan hon 
riktigt kunde njuta för då kunde hon fokusera mer på själva sjungandet, d.v.s. när uppvärmningen 
och uppsjungningen var klar. Hon menade att uppvärmningen – att mjuka upp rösten – är ”a och o” 
för att nå röstens fullhet och få med hela kroppen som är ett måste om man ska sjunga rätt; däremot 
menade hon att det kan bero på dagsformen hur lång tid man behöver för att mjuka upp rösten. I 
uppvärmningen ingår att hitta sin djupandning och sångerskan tillägger att andningen är viktigast 
när man sjunger tillsammans med hållningen och sångtekniken.

Jag frågade om något drogs åt respektive frigjordes under sångtimmen varpå sångerskan svarade att 
hon inte upplevde att det drogs åt något, däremot kändes det väldigt frigörande att få utlopp för sin 
kreativitet och hon kände att hon fick ökat välmående mycket p.g.a. att få uttrycka sig, men också 
för att det var en fysiskt aktivitet och att hon blev nöjd och glad av att få använda kroppen. Hon 
pratade om att hon kunde uppleva en ökad halt av endorfiner. Vid tal om välmående i samband med 
den fysiska aktiviteten frågade jag om hon lika gärna skulle kunna ägna sig åt någon sportaktivitet  
och nå samma känsla, hon uttryckte att dans kunde ge en liknande effekt, just att det också aktiverar 
kroppen och är ett slags uttryck, men hon sa ganska snart att det inte heller kan slå sången och dess 
verkan då sången är så starkt kopplad till ens identitet och är ett högst personligt uttryck. Vid frågan 
om hon tror att det är någonting varje individ kan uppleva svarade hon att att alla säkert mår bra av 
att sjunga, men trodde samtidigt att vissa kanske upplever det välmående sången ger henne inom ett  
helt annat område. Hon ponerade över att det kan vara så att det handlar mer om att göra det man är  
ämnad till – att vara på rätt plats i sitt eget liv.

Sångerskan upplever att hon får kraft när hon låter sin röst ljuda, delvis fysiskt då man använder sig 
av så mycket muskler, men också psykiskt då hon känner att hon får göra det hon är ämnad till. 
Återigen kommer rösten och sången som så högst personlig in, då hon uttrycker att det är fantastiskt 
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att kunna låta som man är skapad till, att ingen annan låter likadant, så länge man inte förställer sin  
röst tillägger hon sen.

Jag frågade om hon kunde uppleva någon stress när hon sjöng vid detta specifika tillfälle, men hon 
svarade att hon alltid gör sitt bästa, däremot kunde det dyka upp tankar angående att det vara 
längesedan hon övade, men de var mer ett konstaterande än en stressfaktor. Hon kunde dock 
uppleva att sången överlag har en avslappnande effekt delvis fysiskt då man måste jobba mycket 
med att få till en djup andning men också för att det är lätt att koppla bort verkligheten och fly in i  
musiken. Jag frågade om hon lika gärna kunde lyssna på musik och få samma avslappnande känsla, 
men det tyckte hon inte, hon menade att andra sätt att slappna av inte medförde samma glädje som 
sången ger och att känna glädje också bidrar till att man slappnar av.

Efter sångtimmen kände sig sångerskan varm och uppmjukad i kroppen, hon kände framförallt att 
hon hade aktiverat sidomuskulaturen i bålen, muskelpartiet ut mot ryggen och den allra lägsta 
bukmuskulaturen. Hon sa sig ha använt stödmuskulaturen mest och upplevde att hon använder 
kroppens och ansiktets muskler rätt vid sång. Bland kroppens resonansutrymme var munhålan det 
enda resonansutrymme hon nyttjade och kände därför knappt av några vibrationer i ansiktets övriga 
resonansutrymmen, hon kunde därav heller inte nämna någon känsla utifrån hur tonerna fick henne 
att känna, både fysiskt och psykiskt. Hon menade att hon vill att tonerna ska gå rakt ur munhålan för 
att inte dämpas i några resonansutrymmen, utan menade att luftströmmen gör sitt utan att hon måste  
placera klangen i något resonansutrymme.

Hon sa dock att hon kunde känna vibrationer i brösthålan när hon sjunger i bröstklangen, men det 
gör hon ytterst sällan och kunde inte heller där säga om det bidrog till någon fysisk eller psykisk 
känsla. 

Intervjuperson 2 upplever sig sällan som stressad, förutom vid specifika fall men det menar hon kan 
vara positiv stress eller i alla fall ingen skadlig stress. På en skala på 1–10 om hur ofta hon är 
stressad i vardagen gav hon en 4:a, där 1 är aldrig stressad och 10 är mycket ofta stressad. Detta gör 
att hon inte har några symptom som spända axlar etc., däremot tenderar hon att sjunka ihop ibland, 
främst vid trötthet, men tror också att det kan bero på att hon inte övar lika mycket som för 1 år 
sedan. Hon upplever inte direkt någon psykisk skillnad av att hon inte övar lika mycket som innan, 
men märker det i form av otränade muskler i samband med sång. 

När jag till sist frågar vad sången bidrar med i hennes liv svarar hon att det förutom hennes inkomst 
är: glädje, spänning, kreativitet, utlopp för känslor, gemenskap både i att sjunga med människor 
men också i att sjunga för människor. Hon tycker också att det ger en tillfredsställelse i att få se hur 
hennes sång berör människor och tror att sång kan ha en helande effekt på så sätt att toner når dit 
inga ord når och framförallt toner från en röst. Hon gör tydligt än en gång hur rösten är så tätt 
sammankopplad med identiteten och därför är mer komplicerad och sårbar, kanske att det är därför 
den kan beröra på det vis den gör.

Vid slutet av intervjun frågade jag om hon kunde beskriva hur hon mådde nu och då svarade hon 
enkelt att det kändes bra. 

5.3 Intervjuperson 3

Intervjuperson 3 är en 35-årig sopran. Hon har varit omgiven av sång och musik i hela sitt liv och 
har stått på scen och sjungit sedan hon var tre år. Då båda hennes föräldrar är sångpedagoger har 
hon alltid fått undervisning i sång av dem. Hon är idag själv utbildad sångpedagog och sångerska 
och har mest sjungit inom afrogenren, men har på senare år fått mer skolning i klassisk teknik. 
Framförallt de sista månaderna har hon tagit sånglektioner i renodlad klassisk teknik på detaljnivå.
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Vid detta sångtillfälle övade sångerskan stycket Våren av Grieg efter uppvärmning och 
uppsjungning.

Huvudkänslan kring sångtillfället beskrev sångerskan med orden roligt, skönt men också stressigt. 
Stressigt för att hon har väldigt mycket runt omkring sig just nu och egentligen inte hade tid att  
avsätta två timmar för sång följt av intervju. Samtidigt var det just det som upplevdes som skönt 
också, att avsätta tid för sången och koppla bort allt annat. Jag frågade om det var just själva sången 
som bidrog till den känslan varpå sångerskan svarade att just den här gången var det mest skönt att 
bli uppslukad, men samtidigt menade hon att det är det roligaste som finns att sjunga så att det  
säkert bidrog också – det var svårt att särskilja vad som var vad.

Vid frågan om hon upplevde att något frigjordes eller drogs åt psykologiskt eller fysiologiskt när 
hon sjöng svarade hon att det bara kändes frigörande. Hon kände att hon kunde kommunicera sitt 
inre genom sången och att alla stressfaktorer runtomkring hamnade i ett annat perspektiv och helt  
plötsligt inte blir så jobbiga. Just den här gången jobbade hon mycket med klangbildning då hon 
provar en ny sångteknik och det kunde kännas frustrerande att hitta rätt. Hon tyckte ändå att sången 
kan ge en slags ”tunnelseende effekt” på ett positivt sätt då hon blir så uppslukad av den och trodde 
att det delvis kan bero på att man i sången jobbar mycket med textinterpretation och måste vara helt  
närvarande.

Sångerskan känner sig stark, trygg och fri när hon hör sig själv ljuda. Fri då hon upplever att allt 
som hon känner går att uttrycka utan begränsningar, hon menade att med toner kommer man också 
så mycket längre än med endast talet. Trygghetskänslan och känslan av styrka som också uppkom i 
samband med sångtillfället kom sig av att hon kände sig mer hel när hon sjöng, återigen nämnde 
hon hur alla bekymmer runtomkring henne hamnade i rätt perspektiv. Hon kände sig också trygg i 
stunden över att hon behärskar det hon gör och känner sig på rätt plats, hon menade att man är så 
totalt sig själv när man sjunger, allt man behöver finns i en och att det också ger en frigörande 
glädje. Sångerskan tyckte dock att det var svårare att särskilja om det mest var en psykologisk 
känsla eller om hon kunde uppleva det fysiologiskt också, men hon trodde att de båda kunde vara 
integrerade i varandra. 

Liksom de två tidigare intervjupersonerna upplevde den här sångerskan att andningen är hela 
grunden för att det överhuvudtaget ska gå att sjunga då det är det som gör att det är möjligt att ljuda.  
Sångerskan menade också att uppvärmningen är minst lika viktig då den handlar om att hitta sitt  
instruments olika delar för att sen kunna nå den frigörande känslan i själva sjungandet, och att det är 
det som är själva innehållet.

Intervjuperson 3 upplevde stressen hon har omkring sig nu som negativ och beskrev den som 7,5 på 
en skala från 1–10, där 10 står för mycket stressad. Hon kände att detta i viss mån påverkade hennes 
sång. Hon upplevde att det kändes oroväckande mycket i struphuvudet när hon sjöng vid detta 
specifika tillfälle, att hon spände och knep ihop stämläpparna för att täta klangen. Hon trodde detta  
berodde på att hon letade efter klangen med örat istället för med känslan i struphuvudet och dess 
integration med andningen. Dock sa hon att hon brukar känna mest i ländryggen, ljumsken och 
bukmuskulaturen annars när hon sjunger. Hon kände att klangbildningen i munhålan kunde ge en 
viss mån av vibrationer upp i bihålorna, men hon reflekterade inte så mycket över om det gav någon 
effekt och nämnde att hon tidigare har försökt arbeta bort att hon ibland distar lite på höjden och att  
det är mest då det har känts i bihålorna. I övrigt kändes kroppen varm och uppmjukad och ca en 
timma efter sångtillfället upplevde hon fortfarande samma positiva känsla sången hade bidragit  
med. Trots att sångerskan i nuläget befinner sig i en period av livet som hon upplever som stressig 
tycker hon inte själv att det påverkar hennes sångröst nämnvärt även om hon kan känna av 
stressymptom som spända axlar och spänd nacke. Däremot tycker hon att sång i form av fysisk 
aktivitet kan mjuka upp kroppen något. Det hon dock har haft mest besvär med är en inflammation i  
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ländryggen som kan påverka hållningen något och att det ofta kan vara jobbigt att sitta och 
ackompanjera sig själv vid pianot när hon övar. Samtidigt har hon upplevt hur den ultimata 
hållningen som eftersträvas när man sjunger (som hon dock sa sig tyvärr inte alltid använda) kan ge 
motsatt effekt, d.v.s. att bra hållning kan göra hennes rygg mirakulöst bättre. Så indirekt tyckte hon 
att sången kan påverka åkommorna i kroppen.

Intervjuperson 3 har aldrig haft något uppehåll ifrån sången, däremot har det funnits perioder hon 
inte har övat lika mycket. Hon kunde inte se att det hade påverkat henne psykologiskt, mer än att  
det kunde uppstå frustration över att bristen på övning gjorde henne mindre fri i rösten. Skillnaden 
fysiologiskt var då större, då hon märkte att hon blev i dålig form och att det påverkade hennes 
andningmuskulatur som blev mer förslappad, hon förlorade också sin smidighet i rösten vilket 
också resulterade i begränsningar av registret.  

Till sist bad jag sångerskan beskriva vad sången bidrar med i hennes liv varpå hon svarade att den 
är hennes liv, att hon och sången är ett. Hon menar att sången är energigivande men också 
självförverkligande, att den är en del av hennes personlighet och att det är i sången hon har 
möjlighet att uttrycka sig bortom alla begränsningar. Hon trodde också att sången borde ha en 
positiv effekt för alla som kan hitta en lust i att sjunga, då sångrösten är så personlig, att allt man 
behöver finns i en själv. Andra hantverk behöver man ofta instrument utifrån för att kunna få fram 
ett verk, men i sången finns redan allt i en som människa. 

5.4 Resultat före/efter

Här nedan presenteras resultatet från de före/efter-frågor som intervjupersonerna svarade på innan 
respektive efter sångtillfället. 

Visuell Analog Skala

1. Hur stressad känner du dig just nu? 
(1 väldigt avslappnad, 5 neutral, 10 väldigt stressad)

Intervjuperson Före Efter

1 7 3

2 7 4

3 9 3

2. Hur trött/pigg är du just nu? 
(1 jättetrött, 5 neutral, 10 väldigt pigg)

Intervjuperson Före Efter

1 3 7

2 5 6

3 3 6
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3. Hur ledsen/glad känner du dig just nu? 
(1 väldigt ledsen, 5 neutral, 10 väldigt glad)

Intervjuperson Före Efter

1 4 8

2 7 7

3 7 7

4. Hur arg/harmonisk är du just nu? 
(1 jättearg, 5 neutral, 10 väldigt harmonisk)

Intervjuperson Före Efter

1 8 9

2 8 8

3 7 8

5. Hur melankolisk/hoppfull känner du dig just nu? 
(1 mycket melankolisk, 5 neutral, 10 väldigt hoppfull)

Intervjuperson Före Efter

1 4 9

2 7 9

3 4 7

Profile of mood states

Beskriv ditt känslomässiga tillstånd, välj de ord som beskriver dig bäst: 
Arg, glad, ledsen, pigg, likgiltig, irriterad, uppspelt, lugn, ivrig, trött, lycklig, harmonisk, 
melankolisk, hoppfull, neutral.

Intervjuperson Före Efter

1 ledsen, trött glad, lugn, 
hoppfull

2 glad glad, uppspelt, 
harmonisk

3 glad, trött glad, lugn
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Andning

Ta ett djupt andetag. Hur långt ned kommer din andning just nu?
(Övre ryggen/axlarna, ryggen/skulderbladen, bröstryggen, ländryggen)

Intervjuperson Före Efter

1 ländryggen ländryggen

2 ländryggen ländryggen

3 bröstryggen ländryggen

6 Diskussion

6.1 Jämförelse av resultat

För att förenkla notationen kommer jag i redogörelsen benämna intervjuperson 1, 2 och 3 som IP 1, 
IP 2 respektive IP 3.

Alla tre intervjupersoner upplevde att sången hade en positiv effekt vid detta specifika tillfälle, de 
beskrev det bl.a. med orden roligt, skönt och befriande. Gemensamt för dem alla var att de upplevde 
den befriande känslan efter uppvärmningen och uppsjungningen då kroppen gav gensvar, de hittade 
klangen i rösten och kunde låta den flöda fritt utan de begränsningar som en icke uppsjungen röst 
kan medföra. En annan gemensam nämnare var upplevelsen av att sång som aktivitet har en 
avslappnande effekt, de trodde alla att den djupa andningstekniken som man behöver när man 
sjunger spelade stor roll, men också sångens förmåga att hjälpa en att vara här och nu. Både IP2 och 
IP3 tog upp textinterpretationen i sången som hjälp att skärma av allt annat och så totalt ägna sig åt  
nuet. De menade också att det kan vara en hjälp att uttrycka sina känslor, man måste på något sätt få  
kontakt med sitt känsloliv om man ska ge sången innehåll. Var och en lät vid sitt intervjutillfälle  
pålysa att detta förlösande av känslor också har en frigörande och avslappnande effekt. De menade 
att sambandet mellan själen – då ens röst är så djupt personlig – och kroppen är unik för sången.

Alla tre upplevde att sång övergår alla andra sätt att få utlopp för sina känslor och känna sig så hel.  
Där kommer aspekten in att alla tre identifierar sig själva som sångerskor vilket självklart kan ge en 
ensidig vinkel på det hela. IP 2 antydde att denna välgörande totaleffekt av att sjunga kanske mer 
handlade om att vara på rätt plats och att man gör det man är ämnad till, då hon upplevde det som 
sitt livs kall att sjunga, hon menade att andra möjligen kan uppleva liknande inom sitt specifika  
område. Detta upplevde jag som intervjuare mer som en ponering än ett påstående, då det vid andra 
tillfällen i intervjun framkom att det faktum att rösten är så djupt kopplad till ens identitet också  
bidrar till den välmående känslan, att få uttrycka sig med hela sitt jag.

IP3 var också inne på sambandet mellan röst och identitet och den frihet det innebär att kunna 
uttrycka sig och ta plats med sin röst som så helt är en del av en själv och att den frigörande känslan 
måste vara unik för sången, men också måste gälla alla som har en röst. Hon menade att alla 
människor som på något sätt kan hitta en lust i att sjunga borde kunna uppleva glädjen i det 
uttryckssättet.    

Alla intervjupersonerna upplevde att sången enbart gav en positiv effekt både psykiskt och fysiskt. 
Störst variation mellan före och efter sångtillfället blev det för IP 1 i mätningen med VAS- och 
POMS-metoden. IP 2 och IP 3 höll mer jämn nivå upplevelsemässigt. Även om alla i den här 
undersökningen är skolade sångerskor så är en skillnad att IP 1 för närvarande inte är primärt 
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yrkesverksam med sången. Skillnaden påminner om Theorells slutsats i studien Does singing 
promote well-being där de yrkesverksamma sångarna inte upplevde samma känsla av 
självförverkligande (Theorell, Grape, Sandegren m.fl., 2003).

IP 1 var också den som lättare hängav sig åt beskrivningen av hur hon hade upplevt sången 
psykologiskt, men också fysiologiskt. IP2 och IP3 kom lättare in på tekniken i sången än IP 1 gjorde 
och detta bidrog till att det blev något svårare för mig som intervjuare att nå deras känslomässiga 
upplevelser av sången. Jag kunde också se att IP 2 och IP 3 lättare kom in på vad deras sång kunde 
ge andra människor än vad den gjorde för dem och det kan också vara en bidragande faktor i 
variationerna mellan intervjupersonerna. Det kan också bero på att man märker av sångens positiva 
effekt mer om man innan befinner sig i ett mer ”negativt” tillstånd, då t.ex. IP 3 hade högst siffra på 
hur stressad hon kände sig innan, för att efter gå ned till att vara en av dem som har lägst stressnivå. 

Alla tre intervjupersoner upplevde ett ökat lugn och kände sig gladare och mer hoppfulla än innan. 
Det varierade dock något i resultaten av hur uppiggade de kände sig, dock hade alla upplevt en 
ökning på skalan i hur trötta/pigga de var. IP 1 var dock den som hade fått störst förändring och var 
också den som vid intervjun mest beskrev denna känsla. Den uppiggande effekten hon beskrev kom 
bl.a. i samband med de högfrekventa tonerna som gav vibrationer i ansiktets och huvudets 
resonansutrymmen. Det kan vara en vag slutsats, men indikerar möjligen att beroende på hur man 
använder sina resonansutrymmen vid sång kan man uppleva olika nivåer av uppiggande effekt. IP 2 
och IP 3 upplevde inte samma grad av uppiggande effekt, men då hade de inte heller placerat 
klangen på det sätt som IP 1 gjorde.

6.2 Validitet och reliabilitet

Syftet med den här undersökningen var att beskriva intervjupersonernas subjektiva upplevelser av 
sångens effekt både fysiologiskt och psykologiskt. Då det här var en begränsad undersökning med 
få intervjupersoner som alla har liknande bakgrund inom sången kan det vara svårt att dra säkra 
slutsatser. Dock var det en avgränsning jag avsiktligt gjorde då jag ville hålla fokus på sångens 
effekt på deltagarna och inte öppna upp för mycket för jämförelser deltagarna emellan. Vidare är jag 
medveten om att resultatet skulle kunna se annorlunda ut om intervjupersonerna inte hade varit  
skolade och professionella, dock var även det en avgränsning jag medvetet gjorde, då jag var 
angelägen om att deltagarna i undersökningen skulle nyttja rösten och dess kapacitet på rätt sätt.  
Eftersom jag har utgått ifrån intervjupersonernas egenberättade upplevelser kan resultaten enbart ge 
indikationer i en viss riktning då faktorer som personlighet och dagsform till viss del kan påverka 
slutsatserna i analysen. 

Studien tydliggjorde att sången hade en positiv effekt både psykologiskt och fysiologiskt för alla tre 
intervjupersoner. Den djupa andningen följt av de långa utandningsfraserna som krävs när man 
sjunger verkar ha varit en bidragande faktor till den avslappnande känslan och alla uttryckte att de 
kände sig lugnare efteråt. Denna lugnande effekt av djupandning beskrivs också i psykologen och 
andningsterapeuten Gunnel Minetts bok Andningen som helande kraft (Minett, 1990, sid 47). I 
studien fick intervjupersonerna känna efter och beskriva hur långt ned andningen nådde innan och 
efter sångtillfället och där kunde jag se att det skedde en förändring, framförallt för IP 3 nådde 
andningen djupare efter sångtillfället. Detta är positivt, då snabb och ytlig andning kan förstärka 
negativ stress (Hasselgren och Langer, 2007, sid 130) och att djupandningen enligt Minett kan ha 
motsatt effekt. Andningen verkar även ha bidragit till att de alla kände att de fick mer kontakt med  
kroppen, högst troligt är också att muskelaktiviteten vid sången var en bidragande faktor till den 
avslappnade känslan, då alla kände sig varma och uppmjukade i kroppen. Detta kan också vittna om 
det välgörande med sång, då något förhöjd kroppstemperatur enligt Kauppinen & Vouris studie 
(Kauppinen & Vouri, 1986) visar på en ökad endorfinhalt och att spänningar i musklerna lättare 
släpper.
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Don Campbell beskriver i boken Mozarteffekten hur vertikala ljud som ex ”aaaah” kan ha en 
avslappnande verkan då effekten blir densamma som när vi gäspar och gäspning är kroppens 
naturliga avslappningsmekanism. Vid gäspning öppnas svalget upp och denna öppenhet är något 
som eftersträvas när man sjunger, framförallt i samband med klassisk sång. Detta får mig att undra 
över om det skulle skilja något nämnvärt i avslappnande effekt mellan en som hade övat ett  
klassiskt stycke respektive en låt i afrogenren som t.ex. använt sig av tekniken ”twang” där man inte 
har ett öppet svalg på samma sätt.

Alla tre uttryckte en känsla av att känna sig hela vid sång och menade att röstens täta samman-
länkning med identiteten gör att sången som uttryckssätt har en frigörande och förlösande verkan. 
Detta relaterar till Dr J.P. Moses som menade att rösten är det främsta uttrycket för individualitet  
(Moses, 1955). Sången som uttryckssätt är ju ett nyttjande av röstens hela spektrum, då man vid 
sång använder sig mer av prosodi än vid tal och dessutom har längre och tonande utandningsfraser 
(Lindblad, 1992, sid 183–185). Sången borde därför ha en uppbyggande verkan för varje individ, då 
rösten där verkligen får komma till maximalt uttryck. Detta borde alltså inte endast gälla skolade  
och professionella sångare och sångerskor som deltagarna i ovanstående undersökning, utan alla 
som har en röst att sjunga med.  

Sången som energigivande togs också upp av intervjupersonerna, speciellt hos intervjuperson 1, 
som menade att det upplevdes allra starkast vid högfrekventa toner och då klangen placerades i 
ansiktets resonansutrymmen. Klangplaceringens betydelse pekar också mot Campbells hypotes om 
att ljudande på olika vokaler ger olika effekt och att en viss sorts ljudande kan stimulera hjärnan och 
fungera som ett slags ljudkoffein (Campbell, 1998, sid 115). Det kan också styrka Tomatis teori att 
sång kan verka som ett slags återladdningssystem för hjärnan som gör att man blir alert, detta både 
genom andning och ljudvågornas stimuli (Tomatis, 2005, sid 5).

Även om det finns flera komponenter i samband med sång som står för en del av den uppiggande 
effekten, så har jag ändå kommit att undra över klangplaceringens betydelse, detta skulle kunna 
vara ett förslag på fortsatt framtida forskning: Om det är så att man beroende på hur man använder 
sina resonansutrymmen vid sång kan uppleva olika nivåer av uppiggande effekt?

7 Slutsats

Resultaten i den utförda undersökningen, integrerat med tidigare forskning som bakgrund, visar 
att sång som aktivitet har en positiv och avslappnande effekt både psykologiskt och fysiologiskt. 
Analysen i studien indikerar att sången upplevs ha en helande effekt då den förenar kroppen och 
själen i ett gemensamt uttryck. Detta upplevdes enligt studien vara unikt för sången som aktivitet  
då rösten är så starkt kopplad till ens identitet. Vidare upplevdes sången vara ett sätt att slappna av 
på grund av dess uppslukande effekt, då sången med dess prosodi kräver full aktivitet både från 
sinnet och kroppen.

Den avslappnande effekten fysiologiskt verkar ha sitt ursprung i aktiverandet av kroppens 
muskulatur och de långa utandningsfraserna som påverkar andningen och gör den djupare. För 
deltagarna i studien bidrog detta till att kroppen och hela muskulaturen blev uppmjukad vilket  
upplevdes som avslappnande. Delar av studien pekar också på att sångens vibrationer i kroppens 
resonansutrymmen har en uppiggande och avslappnande effekt på samma gång. 
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