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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att undersöka vad blivande sångpedagoger har för uppfattningar 
rörande sambanden mellan sång och hälsa. Genom att göra semistrukturerade kvalitativa 
intervjustudier sökte jag efter mer kunskap om sång och hälsa via deras uppfattningar.  
 
I min studie tar jag upp tidigare forskning som bland annat visar att sångaktivitet har en 
positiv effekt på den som sjunger. I denna uppsats får läsaren ta del av tre blivande 
sångpedagogers syn på ambition, identitet och självkänsla i förhållande till sång men också en 
övergripande uppfattning om hur sången påverkar hälsa både negativt och positivt. 
 
Resultatet av min studie visar att det finns samband mellan sångaktivitet och hälsa. Dessa 
samband är tätt kopplade till varandra och resultatet visar både negativa och positiva effekter 
på hälsan för den som sjunger. Kärnan visar att sångaktivitet är djupt knutet till identitet.   
 
Studien kan bidra med kunskap som gör det lättare för sångpedagoger och andra 
sångintresserade att arbeta hälsofrämjande. 
 
Nyckelord: Ambition, hälsa– psykisk, hälsa – fysisk, identitet, musik, självkänsla, sång. 
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1. Inledning 
När jag för första gången sökte till musikhögskolan i Piteå kom jag inte in och när jag nästa år 
skulle söka igen skickade jag bara in papprena men beslöt mig för att inte dyka upp på 
intagningsproven. Istället drog jag till Cork på Irland och väl där fick jag ett jobb som 
affärsbiträde och sålde grönsaker i en stor saluhall. Inom kort kände jag sångabstinens och 
saknade att få uttrycka mig, brista ut i sång, tills jag helt plötsligt en dag inte kunde hålla mig 
från att sjunga och då sjöng jag, hela vägen till och från jobbet varje dag tills de började kalla 
mig för ”the Singing girl in the Market”.  Min chef uppskattade dock inte detta lika mycket 
men han sa inget om det, för övrigt uppskattade inte min chef så mycket överhuvudtaget, bara 
om vi sålde något riktigt dyrt till en kund eller råkade ta för mycket betalt för en vara. Han 
förpestade ofta mina dagar och det var tack vare sången som jag orkade jobba där så länge 
eller rättare sagt längre än övrig personal. På vägen till jobbet sjöng jag ”Don´t let nobody 
drag your spirit down” och på vägen från sjöng jag ”I shot the sheriff”.  Sångabstinensen som 
jag kände då fick mig att verkligen vilja söka in på en musikhögskola, fördjupa mig i mina 
sångkunskaper och där få mer utrymme att uttrycka mig genom sång. 
Mellan hösten 2009 och våren 2014 studerade jag till sångpedagog på musikhögskolan i Piteå 
och vad jag egentligen vill ha sagt med den här historien är att det var sången som gjorde att 
jag orkade gå till jobbet varje dag. Den gjorde under för min självkänsla - när min chef var 
elak visste jag med säkerhet att det inte var mig det var fel på. Om sången gjorde så mycket 
för mig då och fick mig att hålla humöret uppe, vad kan då sång göra för andra? Det finns 
tidigare forskning som påvisar att musik är bra för hälsan men inte så mycket om specifikt 
sång. I Dorota Lindströms avhandling Sjung, sjung för livet! (Lindström, 2006) står det 
mycket om att körsång påverkar både den psykiska och den fysiska hälsan positivt. Jag anser 
att just körsång är så mycket mer än bara sång. Körsång är något som görs i grupp 
tillsammans med andra, vilket skapar gemenskap och är en social träffpunkt vilket i sig har 
positiva effekter på hälsan, enligt mig. Det kändes viktigt att hitta fler upplevda hälsoeffekter 
av individuell sång och inte enbart körsång. Detta ledde mig in på att jag ville göra en studie 
där blivande sångpedagoger, som fortfarande hade individuella sånglektioner eller nyligen 
haft det och även hade eller haft egna sångelever, fick berätta om deras upplevelser och 
uppfattningar om hur sång påverkat deras egen hälsa samt hur de uppfattar att sång påverkat 
deras sångelevers hälsa.  

2. Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med arbetet är att öka kunskapen om hur sångpedagoger kan arbeta 
hälsofrämjande. För att bidra till utveckling av sådan kunskap är det specifika syftet med 
uppsatsen att beskriva vilka kopplingar blivande sångpedagoger uppfattar finnas mellan 
sångaktiviteter och fysisk och psykisk hälsa. 
 
För att uppfylla syftet har jag valt att fokusera på följande frågor: 
 

- På vilka sätt uppfattar blivande sångpedagoger att ambitionsnivån vid sångaktivitet 
inverkar på hälsotillstånd? 

- Hur uppfattar blivande sångpedagoger sångaktivitet i förhållande till identitet och 
självkänsla? 
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3. Bakgrund 
Här följer väsentliga centrala begrepp och dess begreppsförklaringar som jag anser är 
nödvändiga för att kunna föra resonemanget kring syftet med studien. Efter detta följer 
tidigare forskning, där jag redovisar relevanta teorier som fördjupar och belyser ämnets 
komplexitet, så som musikens plats i medicinens värld, röstens betydelse för en individ och 
hur självkänsla, ambition och prestation hänger ihop. Bakgrunden avslutas med ett stycke om 
hur vi kan påverkas fysiskt och psykiskt av sångaktivitet.   

3.1 Definition av centrala begrepp:  

3.1.1 Hälsa 
Hälsa är ett begrepp som vi frekvent stöter på i vår vardagliga miljö. Från den dagliga frågan 
”hur mår du?” Till tidningarna i kiosken, där de senaste hälsodieterna eller nya rön om 
hälsofarliga ämnen diskuteras. Men hur definieras ett så brett begrepp som hälsa? 
 
WHO:s definition av hälsa är följande: ”A state of complete physical, mental and social well-
being, and not merely the absence of disease”. Utifrån detta framgår att det inte endast är 
frånvaron av sjukdom som ligger till grund för hälsa, utan även det psykiska tillståndet. 
Likaså var och ens medvetenhet om sin egen förmåga, att känna sig delaktig i samhället och 
att kunna hantera livets dagliga situationer spelar in. (WHO.com, 2013). 
 
I Nationalencyklopedin (2014) kan läsas att hälsa är ett svårdefinierat begrepp och att en 
allmänt omfattande definition saknas. Många anser att WHOs definition är en utopi och pekar 
på att många faktiskt anser sig ha en god hälsa, trots att en eller flera av WHO:s hälsokriterier 
inte är uppfyllda.  
 

Utgångspunkterna vid försök att definiera hälsobegreppet brukar vara två. Dels kan man närma sig det ur 
ett helhetsperspektiv, där man tar stor hänsyn till det upplevda tillståndet. I detta ryms möjligheten att 
kompensera en typ av lidande med olika typer av välmående så att helhetskänslan är positiv, dvs. god 
hälsa. Dels kan man beskriva hälsa ur ett mer objektivt perspektiv där det som kan observeras och 
analyseras med medicinska eller sociologiska metoder avgör vad som är friskt och sjukt. (Hälsa, ne.se, 
2014). 

Både fysisk och psykisk hälsa faller under detta svårdefinierade begrepp. Både fysisk och 
psykisk hälsa måste få vara dynamiska begrepp som är subjektiva för vardera individ. Under 
begreppet ”psykisk hälsa” på Nationalencyklopedins hemsida kan läsas att ”Dynamiska 
definitioner tar sikte på optimal anpassning med hänsyn till individuella förutsättningar och 
de växlingar i tillvaron som är ofrånkomliga under livet” (Psykisk hälsa, ne.se, 2014). 
 
Aron Antonovskijs, professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev, 
Beersheba, Israel, gav upphov till en teori om KASAM, (Känsla Av SAMmanhang). Teorin 
bygger på att en individ behöver uppleva begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sin 
tillvaro. Om dessa upplevs som starka har individen en hög grad av hälsa. Antonovskij menar 
att en individ inte kan vara helt sjuk eller helt frisk, utan att individen rör sig på en skala 
mellan dessa ytterligheter. (halsopedagogen.se, 2014). 
 
Even Ruud, en norsk professor vid Institutt for musikkvitenskap vid Oslo universitetet, menar i 
sin bok Varma ögonblick. Om musik, hälsa och livskvalitet, att hälsa inte är en medicinsk, utan 
en kulturell angelägenhet. 
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Vi har sett att det ligger en fara i att överlåta detta arbete till läkarna, därför att vi a) skapar ett intryck av 
att hälsa handlar om frånvaro av sjukdom och b) att hälsa är något som kan uppnås efter medicinska 
ingrepp. Samtidigt skruvar en medicinsk kontext dessutom upp förväntningar om teknologiska och 
farmakologiska lösningar. (Ruud, 2002, s. 27). 

 

3.1.2 Prestation och prestationsångest 
Begreppen Prestation och prestationsångest reflekterar varandra samtidigt som de bottnar i 
självkänsla och självkritik. Att prestera förknippar de flesta med något positivt, så även 
Nationalencyklopedin. På deras hemsida kan läsas att detta är ”något (positivt) som 
åstadkommits eller fullgjorts” Prestationsångest kan även den verka positivt. ”På prestationer 
av intellektuell och sportslig art kan prestationsångest verka befrämjande, men i sexuella 
sammanhang verkar den hämmande” Vidare kan läsas att ”Prestationsångest bottnar i svag 
självkänsla och överstark självkritik” (Prestationsångest, ne.se, 2014) 

3.1.3 Självförtroende och självkänsla 
 
Självkänsla, självbild och därmed självuppfattning syftar på hur en individ ser sig själv, 
gentemot bilden av hur andra uppfattar denne individ. Nationalencyklopedin definierar på 
följande vis: 
 

Självkänsla, självuppfattning, inom psykologin en med känslor och värderingar förbunden del av en 
persons självmedvetande. Självkänslan antas bygga på antingen hur tillfreds man är med vad man klarar 
jämfört med vad man förutsatt sig eller hur man tror att man uppskattas av andra. William James och 
George Mead gav tidigt uppslag till en omfattande forskning med experimentella och andra metoder. Den 
har visat att självkänslan påverkar bl.a. emotion och motivation och har betydelse för individuell 
utveckling, psykisk hälsa och välbefinnande. (Självkänsla, ne.se, 2014.) 

Självförtroende däremot tenderar till att syfta på den egna förmågan och att ha en tilltro till sig 
själv och definieras just som: ”stark tilltro till den egna förmågan” (självförtroende, ne.se, 
2014) 
 
Identitetsbegreppet förklarar Ruud som en summa av alla berättelser vi skapar om oss själva. 
det är inget som är medfött och inte heller något som vi utrustas med, utan något som byggs 
på och förändras hela livet. (Ruud, 2002) 
 

3.2 Tidigare forskning och teorier 

3.2.1 Maslows behovstrapp, när är hälsa uppnådd? 
Maslow (1943) var en amerikansk psykolog vars teori om motivationen hos människor har 
legat till grund för behovshierarkin, även kallad behovstrappan. Maslow anser att människan 
har vissa behov som är ordnade i en hierarki som kan liknas med en pyramid. De mest 
grundläggande behoven så som mat för dagen och tak över huvudet måste vara uppfyllda för 
att nästa trappsteg i individens välmående och personliga utveckling ens skall bli relevant. 
Dessa trappsteg brukar delas in i fem steg, vilket det mest grundläggande, som redan nämnts 
är de biologiska behoven. Sedan följer trygghet och säkerhet följt av nära och kära, att få 
känna sig älskad. När en individ har uppnått alla dessa behov finns det plats för erkännande 
och självkänsla och slutligen självförverkligande. Maslow menar att en människa som lever i 
en miljö där vissa behov uppfylls har en möjlighet att utvecklas. Detta fungerar även åt andra 
hållet och kan hämma och bromsa en människas utveckling. Självkänsla och självförtroende 
ingår i det näst översta skiktet i pyramiden och kan lätt hämmas av att något behov av de 
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undre skikten inte uppfylls. Självförverkligandet behöver heller inte framträda på ett medvetet 
plan och heller inte vid en given tid. Då detta sker vid pyramidens topp och kräver de 
underliggande behoven, kan antas att en individ behöver en viss livserfarenhet och således 
uppnått en vuxen ålder för att ens självförverkligande skall kunna bli aktuellt. Människan har 
en inneboende drift att vilja förvekliga sig själv. 

3.2.2 Självkänsla, självförtroende och musikalisk identitet. 
I boken Självkänsla nu! beskriver Törnblom (2009) begreppen och vikten av att hålla isär 
självkänsla och självförtroende. Hon lägger tyngd på att visa att alla gör fel i livet, men att det 
inte är individen i sig det är fel på. En god och balanserad självbild gör att dessa fel och 
misstag i livet klaras ut och blir enklare att hantera, det ger en möjlig väg förbi skam, skuld 
och självanklagelser.  
 

Det är betydligt enklare att hantera sina egna misstag med en stark självkänsla. ( …. ) Jag oroar mig inte 
särskilt mycket över att misslyckas – ett misslyckande är ju en nyttig lärdom som gör att vi blir bättre på 
att undvika nya misstag. (Törnblom, 2009, s. 37).   

Törnblom beskriver vidare att individer måste acceptera sina brister och samtidigt inte tappa 
tron på att kunna förbättra sig i sina mål och visioner. Individer ska inte låta sig tryckas ned 
av sina misstag, men inte heller slå ifrån sig det ansvar de har för dessa. ”Självanklagelser är 
alltså bara dumma och onödiga, de skadar självkänslan. Däremot är det viktigt att ta ansvar 
för våra misstag, annars blir vi offer. Vi är ansvariga redan för våra tankar, våra tankar blir ju 
så småningom våra handlingar och våra handlingar utgör en stor del av våra liv. Det är därför 
viktigt att ta på sig ansvaret när man agerat fel” (Törnblom, 2009, s. 40).   
 
Som tidigare nämnts anser Ruud (2002) att identitet är en livslång process som varken är 
medfödd eller inpräntat. Han använder sig här av en metafor från musikens värld och jag låter 
citatet tala för sig själv.  
 

Vi komponerar och improviserar fram vår egen identitet i en permanent process. Livets många 
tilldragelser låter sig förstås som en kontrapunktisk väv av livsteman och motteman som ingår i ett 
självkonstruerat förlopp. Genom vårt personliga och särskilda framförande kan vår livspraxis och 
handlingskompetens uppfattas som ett instrument som kan stämmas på nytt, vi kan byta stängarna, till 
och med genre. (Ruud, 2002, s. 54) 

Ruud (2002) gör även en egen observation vad gäller sin egen utbildning till pianopedagog. 
Han beskriver hur han kände sig ”modlös” (s. 96) då han inte upprätthöll det musicerande 
som han tidigare gjort. Pianot fick stå och när människor frågade om han spelade och dessa 
fick svaret att det gick lång tid mellan varven upplevde han en besvikelse runt sig, som att han 
borde använda sin ”gåva” (s. 96), att spela piano. Han utvecklar med att studietiden ofta 
handlade om att spela inför andra och bli värderad. ”Mot denna bakgrund borde 
musikpedagoger vara mer sysselsatta med den inåtvända aktiviteten, vad det betyder att 
musicera för den enskilde att formulera sig i toner, utan tanke på vad andra kan tycka” (s. 96) 
Ruud frågar sig om amatörmusikern kanske har ett mer harmoniskt förhållande till musik, där 
denne kan spela när och hur den vill, utan att få skuldkänslor eller abstinensbesvär. 
 
Karlsen (2007) är Professor i musikpedagogik. I hennes avhandling The Music Festival as an 
Arena for Learning framgår att en del av en individs identitet är den musikaliska identiteten. 
Denna del samspelar och omformar hela tiden en individs identitet. I den livslånga processen 
av att skapa sin identitet finns den musikaliska identiteten med och påverkar och ger uttryck 
för en musikalisk biografi. Musikalisk identitet kan delas in it två delar. Dels kan musikalisk 
identitet användas som ett verktyg för att visa och stärka individens identitet utåt. Detta 
genom att följa och visa upp vissa musikaliska strukturer, så som en musikgenre eller en 
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musikalisk yrkestitel. Den andra delen av musikalisk identitet visa hur en person utnyttjar och 
använder sig av musik för att bygga upp eller förändra personens hela identitet. 
 
Den musikaliska identiteten berör Lindström (2006) i sin studie Sjung, sjung för livet!. Hon 
beskriver hur deltagare i en kör inte enbart utvecklade sin kommunikativa identitet, utan även 
hur de formade sin identitet som körsångare. Lindström förklarar att en förutsättning för att 
uppleva sig som körsångare grundar sig i aktiv medverkan och att vara delaktig i 
verksamheten. Körsångarens musikaliska identitet blir en del av hela personens identitet som 
denne tar med sig ut i sitt liv, utanför kören.  
 
Karlsen (2007) beskriver hur musikalisk identitet har en nyckelroll i den personliga 
identiteten, då det ger en känsla av individualism, men samtidigt tillhörighet. Individer ändrar 
och bygger ständigt om sin identitet genom att jämföra sig med andra. Hellgren (2011) visar 
på samband mellan musikalisk identitet och barns självkänsla i sin studie I min familj är vi 
omusikaliska. Studien visar att bekräftelse från viktiga personer i barnets omgivning har stor 
betydelse för dennes upplevelse av den musikaliska identiteten. Bland de viktigaste 
personerna i ett barns omgivning är föräldrarna. Vad föräldrarna säger om sitt barns 
musicerande har stor betydelse för barnets musikaliska identitet. Lika så om föräldrarna, eller 
någon nära släkting musicerar eller har instrument i hemmet stärker även detta barns 
musikaliska identitet. Hellgren beskriver att om detta är fallet tycks det vara upplagt för att 
barnet skall utveckla en musikalisk identitet som en individ som ”spelar”.  
Ett barn behöver därtill ha möjligheten att på ett lekfullt sätt prova sig fram till rollen som 
musikant. Hellgren avslutar sin studie med att han kan se att det finns tre olika 
huvudkategorier, rörande barn och musikalisk identitet. En kategori som älskar att uppträda 
och stå på scen, dessa barn bygger sin musikaliska identitet på den bekräftelse de få från 
viktiga personer i dess närhet. En kategori med svag musikalisk identitet. Dessa barn och 
deras familjemedlemmar anser att de musicerar på skoj, men att de inte identifierar sig som 
musikanter. Denna grupp visade sig dock ha en stor utvecklingspotential, och dessa barns 
musikaliska identitet förändrades mest under den studie och projekt som Hellgren 
genomförde. Den sista kategorin inkluderar barn som har en stark musikalisk identitet men 
som värderar sin egen självbild lägre än vad andra gör. Dessa barn har ofta musiken som en 
naturlig del i sina liv, då familj eller släkt, samt barnet själv musicerar. Barnet är medvetet om 
att det finns mycket mer att lära, än vad denne redan kan, och därför värderar denne sin egen 
förmåga lägre. Studien visade att dessa barns självkännedom ökade vid jämförandet med 
andra barn  
 

3.2.3 Röstens relation till individen 
Maria Sandgren redogör i Institutet för psykosocial medicin (2001), för att rösten är direkt 
kopplad till sångares välmående. Rösten har en mycket nära och intim relation till sångaren, 
då de är oskiljbara. Då rösten är så tätt sammankopplad med personen kommer dessa att 
påverka varandra. Rösten som skall följa minsta vink från sångaren och vad denne vill 
framhäva, kommer även att påverka sångarens personliga välmående.  
 

Instrumentet är osynligt och personligt, och således kan inte sångaren projicera sina problem på ett yttre 
objekt som strängar, stråke eller andra teknologiska problem. Inför publiken visar sångaren upp sig med 
sitt instrument som inte kan skiljas från hans eller hennes personlighet och kompetens. I medgång blir 
rösten en bundsförvant och i motgång mer av en fiende” (Institutet för psykosocial medicin, 2001, s. 43) 

När rösten används som uttrycksmedel, när instrumentet är sammankopplat med kroppen, 
leder det ofta till att sångaren kan känna en press på att hålla rösten i toppskick. Regelbunden 
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träning och hälsokurer blir vardag, likaså står sångaren över en aktivitet eller undviker vissa 
situationer i det vardagliga livet för att inte riskera att rösten far illa. Denne kan till exempel 
komma att undvika rökiga lokaler och kollektivtrafik där smitta och förkylning kan 
förekomma, just för att rösten inte går att skilja från sångaren. Maria menar att förlora rösten 
och den sångliga förmågan är som att förlora en del av sig själv. (Institutet för psykosocial 
medicin, 2001). 

 
Det är då inte förvånande att upplevelser av värdelöshet och tomhet uppstår vid problem med rösten. 
Själva oron för indisposition, det vill säga att inte kunna sjunga och därmed framträda, utlöser tvivel på 
den egna förmågan.” (Institutet för psykosocial medicin, 2001, s. 42) 
 

I studien Sandgren genomfört, (Institutet för psykosocial medicin, 2001), framträder även 
starka band mellan oron för vokala problem och psykologiska problem så som depression, 
osäkerhet och att tappa tron på sig själv. Dessa känslor kan framträda som ett resultat av skam 
då rösten sviker. Att ständigt bedömas för sin prestation, både från sig själv och andra, kan 
leda till att sångaren ofta stävar efter det perfekta framträdandet. Självkritiken är hård och 
negativa tankar kan ofta överskölja det positiva med hela framträdandet.  
 

En känsla av skam infinner sig, att man har gjort bort sig, misslyckats. Skam är den absolut mest 
destruktiva av alla känslor på grund av den upplevelse av mindrevärde och oduglighet som uppstår. ( …. ) 
För både män och kvinnor är generellt upplevelsen av duglighet och skicklighet mycket starka 
drivkrafter: att göra en bra prestation, att klara av att sjunga ett visst stycke. En viss tävlingsinstinkt är 
helt nödvändig att ha. Sångaren är uppmärksam på den egna utvecklingen och jämför sig kontinuerligt 
med sina ideal. […] Emellertid berättar få sångare spontant om lusten och tillfredsställelsen för denna del 
av arbetsprocessen där man ”sätter sin egen regi” och söker uttrycket för den egna visionen för att på så 
sätt känna sig äkta och ärlig med sig själv och publiken. (Institutet för psykosocial medicin, 2001, s. 39) 
 

Sångaren slits således mellan de yttre och inre krav som ställs på det personliga framträdandet 
och möjligheten att framföra ett ärligt personligt stycke. Att utveckla sin egen kompetens och 
sångteknik kan kopplas med positiva upplevelser och stimuli för det mentala välbefinnandet, 
men detta översållas ofta av de krav som sångaren känner inför uppgiften. Stress kommer som 
en följd av detta, om ibland även som positiv stress. (Institutet för psykosocial medicin, 2001) 
 
Ruud (2002) påpekar att det krävs en väldigt stor personlig insats när det kommer till att 
bemästra ett instrument. Det kräver specialisering och en stor kunskap, vilket ofta glöms bort 
när det diskuteras musik och kultur. ”Att finna balansen mellan ett finstämt musikaliskt 
uttryck och den psykiska investeringen ställer stora krav på utövaren.” (s.96) Musikern har 
tagit sig igenom en tung konkurrens där frekvensen av prestationsångest och muskelskador är 
hög bland studenter. 

3.2.4 Musik som läkemedel 
Redan från antiken har musik använts i medicinska eller terapeutiska syften. Ruud (2002) berättar 
vidare att musik förknippats med hälsa och terapi i åtskilliga kulturer genom historien, allt från 
musik som skall lugna gudarna, harmonisera med kropp och själ eller till att fördriva onda andar. 
En av dessa väsen var ett fantasidjur, ”Chimera”, som under antiken ansågs kunna tränga in i 
själen och på så vis bringa sjukdom till individen. För att värja sig mot detta väsen ansågs 
individer kunna stärka sin själ genom att medverka på kulturella aktiviteter. ”Exemplet är 
tankeväckande, inte mist därför att vi på senare tid har sett ett ökat intresse för samband mellan 
immunförsvaret och psykiska faktorer” (Ruud, 2002, s19). 
 
Redan för så längesedan började iden om att kropp och själ befinner sig i växelverkan grundas. 
Ruud (2002) berättar att den engelske musikterapihistorikern Peregrin Horden menar att musik 
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kan stärka själens och på så vis dämpa tillstånd som orsakar sjukdom. I en parantes nämner han 
också att det var mot denna bakgrund som den italienske föreläsaren Gentile da Foligno rådde 
människor, år 1348, att undvika känslor som tristess, vrede och ensamhet. Detta skulle förhindra 
smitta av digerdöden, istället skulle människor ”söka glädje och behag med hjälp av melodier, 
sånger, berättelser och liknande fröjder.” (Ruud, 2002, s.19) 
 
Dessa teorier har under historiens gång ifrågasatts, reviderats och stärkts på nytt. Förhållandet 
mellan kultur, sjukdom och hälsa har det ständigt spekulerats om och då medicinen har tagit ett 
steg framåt har musikfilosoferna hållit jämna steg. Idag har biomedicinen tagit steget ifrån 
musiken och förlorat helhetsperspektivet på människan. ”Många önskar sig nu en medicinsk 
kultur som tar hänsyn till människan bakom sjukdomen, en medicin som inte glömmer de 
existentiella och humanistiska perspektiv som hör till när sjukdom och lidande uppstår. ” (Ruud, 
2002, s.25) 
 
Musik har under den senaste tiden fått en viktig plats i alternativ medicin, som ofta handlar om 
musiken och ljudets ”helande” inverkan på människor. Ruud menar att det är viktigt att skilja på 
traditionell musikterapi och anekdotisk alternativ musikmedicin, just för att musikterapi måste 
kunna gå i god för de terapeutiska aktiviteter som sätts igång och kunna ge rationella förklaringar 
till varför aktiviteten och yrket bedrivs på ett bestämt sätt. Ändå rör sig många musikterapeuter i 
gränslandet mellan medicin, psykologi, specialpsykologi och pedagogiskt kulturarbete. Ruud 
beskriver vidare hur musikterapeuter arbetar med brett skilda inriktningar och kan få en tvetydig 
roll som ”musiker/pedagog” och ”terapeut”. (Ruud, 2002) 
 
Robert Engström har i boken När orden inte räcker till, skrivit ett kapitel om Musikterapi. Här 
redogör han, precis som Ruud, hur läkekonsten och musik gått hand i hand i urminnes tider, men 
även om dess nuvarande användningsområden och återkomst. Helhetssynen på sjukdom och 
hälsoprocesser återvänder, från att tidigare blivit utträngda av tekniska framsteg. ”Kunskapen om 
musikens helande förmåga börjar sakta återvända inom vården och musikterapi används i dag 
med psykologiska och medicinska förtecken i stället för forna tiders mystiska eller religiösa.” 
(Statens institut för psykosocial miljömedicin, När orden inte räcker, 1998, sid 28). 

3.2.5 Sångaktivitetens påverkan på fysisk och psykisk hälsa 
I Varma ögonblick. Om musik, hälsa och livskvalitet, beskriver Ruud (2002) de svårigheter som 
uppstår när frågan om det finns något samband mellan kultur och hälsa ställs. 
 

Man kan gärna ha en stark intuition, till och med argumentera skickligt för ett samband mellan hälsa och 
användandet av musik. Problemet kommer ändå alltid att vara att leda i bevis, att belägga påståendena 
med något mer än idealistisk prat. (Ruud, 2002, s. 34) 

Vidare poängterar Ruud att hälsa mer handlar om en subjektiv upplevelse och anser inte endast 
frånvaro av sjukdom. Han spinner vidare på detta och hävdar att kulturarbetare kan sägas bidra till 
att förbättra hälsotillståndet hos människor. Det finns många som betonar värdet av livskvalitet 
och att en god livsstil kan förebygga sjukdom. Ruud menar att en kultur som såg till dessa 
positiva delar skulle ha en fördel gentemot en kultur där människor söker ett tillstånd fritt från 
obehag och problem. (Ruud, 2002) 
 

Forskning visar att det vid många sjukdomar finns flera faktorer som kan vara utlösande. Några av dessa 
faktorer är psykologiska och subjektiva, knutna till kultur och livsstil. De kan i sin tur påverka kroppens 
försvar, vår förmåga att motstå sjukdom. (Ruud, 2002, s. 36) 

Theorell (2011) som är läkare och stressforskare har studerat vad som händer fysiologiskt och 
psykologiskt under individuell sång i samband med sånglektioner och konserter. Han 
beskriver i boken Körsång påverkar om en studie där han bland annat mätte halten av 
oxytocin i blodet före och efter en sånglektion och studien kunde påvisa att halten oxytocin i 
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blodet ökade. Oxytocin har lugnande och smärtdämpande effekt och om människor kan får en 
kick av det genom sångaktivitet tyder det på att det kan framkalla lyckokänsla genom sång. I 
en annan studie, som han berättar om i samma bok, registrerades EKG som följde pulsen slag 
för slag. Både amatörer och professionella sångare deltog i studien och det visade sig att de 
professionella sångarna hade kraftigare hjärtfrekvens än amatörerna under sånglektionen. 
”Kanske detta kan styrka hypotesen att sångträning kan förbättra samarbetet mellan lungor 
och hjärta” (Theorell, 2011, s. 52). 
 
Ruud (2002) redogör hur den amerikanske musikterapeuten Kenneth Bruscia betonar hur det i 
all musikaktivitet finns ett frö till förändring. Detta beror på hur djupt musiken verkar på 
individen, om våra handlingar i förhållande till musiken förändrar oss. ”Att lyssna till ett 
musikstycke kan vara tidsfördriv och underhållning för några, medan samma musik för andra 
kan ha sjukdomsförebyggande konsekvenser” (s. 84) 
 
Vidare visar Theorell (2011) att Joseph Le Doux, i boken The emotional brain beskriver att 
det blir allt mer uppenbart inom neurobiologisk forskning att kulturella aktiviteter når hjärnan 
på ett annat sätt än vanliga samtal. Icke-verbala signaler, så som musik eller bild, leds via en 
snabbkoppling, i hjärnan, direkt till en struktur som tillhör emotionshjärnan. Den 
långsammare och mer sofistikerade kopplingen går via hjärnans förnuftsanalys. Då detta tar 
längre tid har signalen till emotionshjärnan redan satt igång och skapar en upplevelse som 
överraskar förnuftshjärnan. 
 
Musikvetare och körledaren Balsnes, A.H. (2011) beskriver i Körsångens betydelse för 
människor, grupper och samhällen hur sången bidrar till både bättre fysisk och psykisk hälsa. 
Balsnes menar att sång löser upp spänningar samtidigt som sången tränar vissa 
kroppsfunktioner så som muskulatur och lungkapacitet. På det psykiska planet kan sången ge 
känslomässiga förlossningar som i sin tur kan sänka stress, ge ett positivt humör och en höjd 
energinivå. På det kognitiva planet kan körsång stimulera uppmärksamhet, minne, 
inlärningsförmåga och koncentration. Allt detta kan ge upplevelser av självförtroende och 
ökad självtillit. 

4 Metod 
För att komma åt blivande sångpedagogers uppfattningar om kopplingar mellan 
sångaktiviteter och hälsa har jag valt att genomföra en empirisk undersökning.  

Jag valde att genomföra en fallstudieinriktad, semistrukturerade kvalitativ intervjustudie.  
I den kvalitativa strategin är det den intervjuade personen och dennes tolkning som är centralt 
för studien. Här ligger tyngden på den intervjuades tolkning av erfarenheter i dennes direkta 
omvärld, till skillnad från den traditionella metoden då det sker en registrering och mätning av 
en given omvärld. (Backman, 1998) 

Metoden är flexibel och ger utrymme för den intervjuade att resonera kring en fråga, likaså 
finns möjlighet till följdfrågor. Samma frågor till alla intervjuade för att dessa skall ha samma 
chans att ge sin bild och sina erfarenheter av det berörda ämnet. Ordföljd och 
meningsuppbyggnad kan variera mellan intervjuer för att få samtalen att flyta på. När 
forskaren befinner har nära kontakt med den eller de intervjuade kan denne ta del av deras 
erfarenheter, men även deras uttryck, för att kunna bilda sig ett helhetsintryck av vad den 
intervjuade förmedlar. En annan del som bör beaktas vid användandet av öppna frågor vid en 
intervju är att svaren kan vara mycket personliga, något som intervjupersonen eventuellt inte 
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önskat. Dessa frågor behandlar jag utifrån de etiska ställningstagande som framgår under 
”Etiska Dilemman”. (Backman, 1998; Nationalencyklopedin, ne.se 2014) 

 
Studien är utförd enligt ett induktivt förhållningssätt. Med detta menas att ett generellt 
samband klargörs från ett antal enskilda fall. Vid en kvalitativ intervju grundar sig analysen 
på individers iakttagelser av omvärlden och deras egna erfarenheter inom det berörda ämnet. 
Detta ligger till grund för de den analys och de tolkningar rapporten visar. Till skillnad från 
deduktion, där tyngden ligger i teorier och hypotesen, ligger tyngden hos induktion vid att 
formuleras hypoteser och teorier utifrån den insamlade empirin. Analysen startar ofta redan 
vid intervjusammanhanget och datainsamlingen. Här gäller det att komma åt de underliggande 
samband och orsaker som skapar helhetsbilden av det beröra ämnet. Den insamlade 
datamassan organiseras, struktureras och tolkas. Dessa tolkningar skall leda fram till en 
holistisk deskription, en helhetsbild och djupare förståelse inom ämnet. Observation, analys 
och tolkning sker tätt sammanflätat, ofta kontinuerligt, jämföra med den traditionella 
forskningsprocessen, där dessa är klart åtskilda. (Backman, 1998; Nationalencyklopedin, 
ne.se 2014) 

4.1 Urval  
Eftersom jag ville undersöka vad nyutexaminerade sångpedagoger samt blivande 
sångpedagoger som är i slutet av sin utbildning hade för syn samt upplevelser kring sång och 
hälsa valde jag att göra intervjuer med personer som studerade på en musikhögskola. Jag 
valde att intervjua tre individuella personer från tre olika musikhögskolor i Sverige, 
musikhögskolan i Piteå, musikhögskolan i Örebro och Musikhögskolan Ingesund. 
Anledningen till att jag valde intervjupersoner från olika musikhögskolor var för att få så 
många olika vinklar, tankar och upplevelser som möjlig och för att få tre varierade 
sångbakgrunder till min undersökning.  
 
De tre intervjupersonerna jag har utgått ifrån i min undersökning utgjordes av sångpedagoger 
som studerat på vardera musikhögskola i Piteå, Örebro och Ingesund. Jag valde medvetet 
intervjupersoner jag kände och anser att det i det här fallet var en fördel för att få en mer 
avslappnad intervju där intervjupersonerna kunde känna sig trygga med mig och därför ge ett 
mer uppriktigt svar. Min erfarenhet av att ha träffat intervjupersonerna kan dock spela in och 
ge oönskat tolkningsutrymme och på så sätt påverka mitt sätt att analysera empirin. Som sagt 
tidigare kan detta även vara en fördel, då intervjupersonernas uttryck och gester kan ge ett 
starkare intryck av ordens mening. (Backman, 1998) 

4.2 Procedur  
Min frågeställning var något komplex, i den meningen att många olika svar och slutsatser 
kunde framträda ur en till synes enkel frågeställning. Samtidigt ville jag hålla intervjuerna 
öppna och på så vis låta intervjupersonerna fritt dela med sig av sina erfarenheter därför föll 
valet på en fallstudieinriktad kvalitativ metod. 

Efter att jag formulerat mitt syfte och min frågeställning samt läst relevant tidigare forskning, 
sammanställde och genomförde jag semistrukturerade kvalitativa intervjustudier. Dessa 
genomfördes med hjälp av tolv tidigare sammansatta frågor som grund. Dessa var 
beskrivande, öppna frågor som gav utrymme för mer djupgående reflektioner och följdfrågor. 
De tolv frågorna riktade sig till de intervjuades egna erfarenheter inom ämnet.  
Intervjuerna var personliga möten som skedde på tre olika platser. I konferensrum på 
Acusticum i Piteå, i en bostad i Stockholm samt ett grupprum på Arvika Bibliotek. 
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Intervjuerna tog från 25-60 minuter, beroende på hur mycket reflektioner den intervjuade lade 
till, samt dennes berättartakt. Intervjuerna spelades in på en Zoom. Inspelningarna har efter 
transkriberingen raderats för att upprätthålla de intervjuades anonymitet. 

4.3 Analys och tolkning 
Intervjuerna analyserades genom med en traditionell tolkning av kvalitativa data enligt Miles 
& Huberman (1994). Jag lyssnade på de inspelade intervjuerna och transkriberade varje 
intervju till ett separat dokument. Hela intervjuerna lästes igenom flertalet gånger och utifrån 
mitt syfte, frågeställning samt bakgrund analyserade jag intervjuerna och markerade 
intervjupersonernas parallella och intressanta erfarenheter. Dessa markeringar delades sedan 
upp i meningar och begrepp som kategoriserades efter innehåll och relevans till studien. Detta 
markerade material har sedan återigen analyserats och tolkats för att skapa en helhet som gav 
mening och ett sammanhang till studien. 

4.4 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets riktlinjer har legat till grund för mitt etiska ställningstagande och således 
även för efterbehandlingen av empirin. 
 
Som tidigare nämnt, när forskningen sker i nära kontakt med medmänniskor, kan det 
uppkomma intressekonflikter. Forskningens mål att bryta mark inom ämnet kan ställas mot de 
medverkandes skydd mot integritetsintrång och rätten till ett privatliv. Det är en balansgång 
som bör beaktas och belysas. Svensk lag ligger alltid till grund och är styrande för de etiska 
övervägande som en forskning tar ställning till. De fyra begrepp som är relevanta i de flesta 
fall är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. (www.cm.se, 2014) 
 
I föreliggande studie har jag valt att informera deltagarna om deras anonymitet. Jag har valt 
att ge intervjupersonerna bokstäver i kronologisk ordning, A, B och C, istället för att nämna 
dessa vid namn. Detta för att eliminera möjligheten till att sammankoppla intervjusvar och 
dess åsikter med en viss person. Intervjuerna var även helt frivilliga och gavs möjlighet att 
avbryta dessa om intervjupersonen önskade, då utan följdfrågor eller ifrågasättande.  
(www.codex.vr.se, 2014) 

5. Resultat 
I den följande texten presenteras mitt resultat. Först följer det övergripande resultatet från min 
analys av de intervjuades uppfattningar om sambandet mellan sång och hälsa. Efter detta 
följer ett stycke om fysik hälsa och sist psykisk hälsa och sång. Psykisk hälsa och sång är 
sammanställt under tre underrubriker varpå den första är sång och identitet, den andra sång 
och ambition och den sista är sång och självkänsla.  

5.1 Den övergripande uppfattningen om sambandet mellan sång 
och Hälsa 
I detta avsnitt kommer jag att ta upp den övergripande uppfattningen om sambandet mellan 
sång och hälsa.  
 
Ur min analys framgår att uppfattningen om sambandet mellan sång och hälsa skiljer sig från 
person till person. Intervjuperson A utgår från sitt eget perspektiv och uppfattar att sång är 
hälsa för hen och ser det som positivt medan person B ger uttryck för att sång är bra för 
hälsan för den som lyssnar på men upplever att det inte alltid är bra för hen som sjunger själv. 
Intervjuperson C har samma inställning som person A, men uttrycker detta utifrån en mer 
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objektiv synvinkel.  Här framkommer att denne anser att sång och hälsa är fundamentalt för 
människor och något som alltid har funnits. Hen jämför det med något så grundligt som att 
älska och tänker också på sammanhållning, uttryck och endorfiner.  
 

A: …klockrent, bäst, fantastiskt, ja eller sång är verkligen det för mig. 

 
B: Om jag inte skulle pyssla med musik, om jag inte skulle sjunga själv, om jag inte var en aktiv 
sångerska eller sångpedagog, inte sjungit i kör utan bara tillägnat mig sång genom att lyssna på det och 
njuta av när andra sjunger så tror jag att det är otroligt bra för hälsan, den psykiska hälsan. 

 
C: Körer, sammanhållning, syfte, att man känner sig behövd i en större grupp och endorfiner tänker jag 
på och även att uttrycka sig faktiskt. Sång och hälsa det tror jag på något sätt är det väsentligaste, … sång 
har ju alltid funnits i såna här bohemsika, ja men olika sekter av olika slag, indianer och allting. 
Någonstans sammanhållning, som att älska kanske …. Det är typ att bekräfta varandra också, och känna 
sig bekräftad. 

Analys 
Materialet visar att alla tre valde att peka på ett positivt samband mellan sång och hälsa även 
om det fanns något underliggande i person B:s svar som kan syfta till någon form av negativ 
effekt av att hen sjunger.  
 

5.2 Fysisk hälsa och sång 
I det här avsnittet kommer jag att ta upp vad de blivande sångpedagogerna uppfattar för 
samband mellan fysisk hälsa och sång. 
 
Av min analys av intervjuerna kan jag se att de intervjuade kopplar ihop kroppen med 
sångaktivitet. Det framgår i materialet att intervjuperson A uppfattar att kroppsmedvetenheten 
ökar vid sångaktivitet och att blodet syresätts, eftersom sångaren jobbar med andning. Person 
A uttrycker även specifikt att det för hen är ett kroppsligt behov att sjunga. 
 
Intervjuperson C vidrör uppfattningen person A redogör, men kopplar även ihop fysisk 
aktivitet med att må bra psykiskt. Resonemanget landar sedan i att beröring anses vara det 
mest effektiva för att må bra och att det, i sång, kanske kan vara friktion i stämbanden. Hen 
upplever att när en människa är ledsen eller när en människa håller på att bli utbränd sätter det 
sig på stämbanden. 
 

… man hör när någon är ledsen, man hör ofta när något är på tok. 

 
Analysen visar på att de intervjuade nämner fysiska egenskaper som kan anses vara negativa 
för hälsan, men som kan anses främja sången. Exempel på sådant kan vara kraftig övervikt 
eller att sångaren röker, vilket kan påverka sångarens röst, och på så vis bli ett uttryck, ett 
sound i dennes sång. Intervjuperson B understryker att det i sångmetodikböcker ofta anses att 
sångaren ska vara i så god fysisk form för att kunna prestera bra med sången, men håller inte 
med om detta.  
 
Analys 
De intervjuade beskriver sina uppfattningar om sambandet mellan sångaktivitet och fysisk 
hälsa med olika hypoteser och exempel, men är dock rörande överens om att det finns 
samband mellan sångaktivitet och sångarens hälsa. Jag tolkar det som att rösten, som är ett 
fysiskt hjälpmedel för att uttrycka oss, även påverkas av det psykiska hälsotillståndet 
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Det bör tillägas att en pedagog inte skall förespråka något som är direkt hälsoskadligt, så som 
rökning, även om det hjälper eleven att uppnå ett önskat uttryck. 
 

5.3 Psykisk hälsa och sång 
Det mina intervjupersoner i första hand fokuserat på är aspekterna kring den psykiska hälsan 
och sång. De har styrt intervjun åt detta håll och jag har själv valt att ställa följdfrågor om det 
berörda ämnet.  
  

C: Man brukar ju säga att sångpedagogen brukar bli en psykolog. 

 
Kring sambanden mellan psykisk hälsa och sång dyker några olika aspekter av sång och hälsa 
upp som jag tänker ta i underrubrikerna Sång och identitet, Sång och ambition och Sång och 
självkänsla.  
 

5.3.1 Sång och identitet 
De tre sångpedagogerna identifierar sig starkt med sång, intervjuperson C upplever till och 
med att det är hela hens identitet men samtidigt att det inte borde vara så. Likaså visar 
analysen att intervjuperson A uppfattar det som väldigt jobbig att identifierar sig med sång så 
starkt och att det är så mycket av hens identitet.  
 
Intervjuperson C upplever att hen har känt sig som sig själv vid sångaktivitet och det är något 
hen vill uppleva mer. Det känns som det är hens lilla värld och att hen alltid vill dit.  
 

C: … det känns för mig när jag sjunger ofta, att jag inte är närvarande på planeten, det är därför många 
kanske tror på gud liksom. Jag känner att jag har känt den gudomliga kraften.. att man kanske inte tänker 
längre, man liksom på nått sätt är man sig själv rent, rent djuriskt. För mig kan det nog vara så att… att 
just sången förlöser mig. Förlöser mig, det är nått som vill ut och det är mitt uttrycksätt. Att hjärnan 
pausar och allt som man har lärt sig. 

Ur materialet framgår även att person C inte tror att det är så sunt att låta sången bli en så stor 
del av identiteten, ”man är så mycket annat än sin sång.” Likaså framgår att person B 
upplever att hens sångaktivitet, de flesta gånger, har påverkat hens psykiska hälsa negativt. 
Om intervjuperson B dock valde att helt avstå från att sjunga skulle denne inte känna sig hel. 
Person B liknar detta med att ta bort en arm. Att ta bort en kroppsdel skulle göra att B kan 
fortsätta leva men hen skulle inte känna sig hel. Intervjuperson A har däremot valt att avstå 
från sammanhang där hen sjunger. Detta val beskrivs som en sorg men att hen är nöjd med 
sitt val trots att hen ser sången som sin identitet. 
 

B: …ens röst är ju det mest privata man har på något sätt …. det är ju min väg att nå andra på …. Det är 
så inne i en själv. 

Vid flera tillfällen jämför de intervjuade sång med musikinstrument men också andra yrken 
som inte kopplas samman med musik, som då till exempel fotbollsproffs. De intervjuade 
uttrycker att rösten är mer personlig än till exempel ett musikinstrument eller en fotboll därför 
att den kommer inifrån kroppen  
 

B: Sången är ju min identitet. Sången är ju det som folk känner till om mig som inte känner mig …. Vem 
vore Zlatan utan fotbollen? 

Det enda människor i allmänhet vet om Zlatan är att han spelar fotboll, det identifierar de 
honom med och person B uttrycker att det är så med hens sång.  
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Analys 
Jag tolkar det som att person B uppfattar att det som andra människor identifierar hen med 
blir hens identitet och att det är så med de flesta andra yrken. Intervjuperson A uppfattar att 
sången är någonting som hen kan och att det därför blir hens identitet. Kopplingen mellan 
Zlatan och fotbollen kan även göras här för att förtydliga vad A pekar på, antagligen 
identifierar sig Zlatan också med fotboll just för att han känner att det är något han kan.  
 
Jag uppfattar att de intervjuade anser att identitet är tätt sammankopplat med sångaktivitet och 
att person B uppfattar att om hen inte kan känna sig hel, i form av att få sjunga, så har hen 
tappat en del av sin identitet. 
 

5.3.2 Sång och Ambition 
Ur materialet framgår att ambitioner och mål inom sång kan vara nödvändigt för att utvecklas 
samtidigt som det eggar till kreativitet.  
 

B:  Den psykiska känslan påverkas otroligt negativt av man presterar dåligt i en sång, i ett 
sångframträdande eller så, medans den psykiska hälsan påverkas otroligt positivt om man gör någonting, 
om man sjunger bra, är nöjd med en sångprestation. 

Person C understryker att det kan vara lättare att koncentrera sig om man har mål, men detta 
behöver inte vara ett krav. Det framgår även att ambitionen inte behöver vara att bli bäst. 
Intervjuperson C pekar på att om en sångare har en låg ambitionsnivå så leder det också 
någonstans.  
 

C:  …jag tror inte att man egentligen behöver ha en jävla massa ambitioner, jag tror att saker blir till 
andra saker. Om man går och sjunger hos någon, så kommer man hem och så börjar man reflektera och så 
kommer man tillbaka och så kommer man på nått, så blir det en helhet och så blir det något nytt. Allt 
förändras ju, ju mer intryck man får. 

 
I materialet visas att intervjuperson A på senare tid inte direktvärderat sin sång utan mer 
upplevt att det varit intressant. Vid ett misslyckande med att ta en särskild ton på ett önskat 
sätt, kan hen analysera på ett rationellt plan och komma fram till varför hen inte klarade att ta 
just denna ton och hur hen ska göra för att lyckas. 
 

A:  Jag kan själv uppleva eftersom jag har hållit på ganska länge så har jag blivit mer accepterande mot 
mig själv. 

Analys 
Det B nämner handlar om ambition. Om sångaren har som ambition att sjunga på ett visst sätt 
men inte lyckas så kanske hen har för hög ambitionsnivå vilket då påverkar psyket negativt 
medan en ambition som hen klarar av påverkar positivt. I detta resonemang verkar det vara 
viktigt att inte ställa allt för höga krav på sig själv för att må bra. Här kan det vara så att 
många sångare misslyckas just för att ambitionsnivån de satt är för hög och blandat 
självkänsla och prestation för mycket.  
 
I fallet med intervjuperson A, kanske det går att ha en hög ambitionsnivå utan att det påverkar 
självkänslan. Detta handlar även mycket om identitet och att inte klandra sig själv för det fel 
som uppstod. Intervjuperson C upplever att även låga ambitioner oftast leder vidare till något 
annat, till exempel att oxytocinhalten i blodet ökar och sångaren blir gladare vilket kanske 
leder till bättre relationer som i sin tur kanske leder till något annat.  

13 
 



5.3.3 Sång och självkänsla 
Ur analysen framgår att självkänslan har en otroligt central del i ämnet sång och hälsa. 
Intervjupersonerna vittnar om att sången både stärkt och sänkt självkänslan. Intervjuperson B 
uppfattar att hen många gånger har haft svårt att skilja självförtroende och självkänsla och har 
många gånger grundat sin sång på vad andra tycker, än det hen tyckt själv, och uppfattar att 
sången oftare har påverkat hens psyke negativt än positivt. 
 

B: Jag har nog haft väldiga svårigheter att skilja mellan person och prestation och det är först på senare 
år, i vuxen ålder som själv har kunnat hitta en annan kärna, en annan orsak till varför jag sjunger, en 
annan liksom, ett behov bara av att få uttrycka sig, liksom, som grundas i mig 

 
Person B understryker att om en sångare skapar sin identitet och sång utifrån vad andra 
tycker, så är hen inte sig själv längre. Då formas sångaren utifrån vad hen tror att andra 
förväntar sig av hen. Att spela fel på ett instrument är lättare att lägga utanför sitt personliga 
värde men eftersom sångaren är sitt instrument och inte kan lägga bort det, eller gå ifrån det 
blir självkritiken lätt hårdare.  
  

C: …alltså det är ju väldigt känsligt, sång alltså för människor. Det är ju folk som inte ens vågar sjunga 
”Ja må han leva” i grupp liksom. Och det är nog mycket för att de har blivit brända liksom i skolan …. 
dom har hört att de inte kan sjunga ….”Fan va dåligt du joggar Berra!” att jogga och att sjunga liksom.. 
sätter nog inte lika rotade ”issues” hos nån människa, att höra att den joggar fel, än att den sjunger fult. 

 
Att jogga och att sjunga är två olika saker som sker med hjälp kroppen men sång är något som 
kommer inifrån kroppen uppfattar person C och är något som därför påverkas mer av negativ 
kritik. Detta gäller i en grundskola och inte på en professionell nivå understryker C. Det 
handlar mycket om vad som anses vara rätt och fel, det ligger mycket prestige i sång inom 
skolan uppfattar A och pratar om sitt jobb som sångpedagog och hur det är på skolan där hen 
har vikariat. 
 

A:  När man väl har lektion så handlar det väldigt mycket om att göra rätt och att det inte ska låta fult 
eller att det är mer fokus på det än vad man faktiskt gör. Om det inte blir som dem har tänkt, då är det mer  
”jaha men det vart dåligt och fult, jag är dålig” och det här ”jag sjunger fult” istället för att analysera, 
varför lät det så, hur känns det i kroppen, hur kan vi använda oss av det för att kunna göra ”rätt” inom 
citationstecken.  

Ur analysen framgår att det blir en begränsning för eleverna att hela tiden tänka på vad de 
uppfattar är korrekt. Detta beror mycket på att det är en skola med betygskriterier men också 
hur sångidealet är på skolan.  Person A upplever att improvisation kan vara en bra grej att 
jobba med eftersom det inte finns lika mycket rätt och fel och att hen tror att det är nyttigt att 
gå utanför bekvämlighetsboxen i musik. Genom att vara i obekväma situationer i musik 
uppfatta person A att människor har lättare för att vara i sådana situationer i det vanliga livet 
utanför musiken. Person B berättar om en elev som hen nyligen börjat jobba med 
improvisation med. Där uppfattar B att eleven påverkas väldigt positivt av att hålla på med 
improvisation och säger att eleven är väldigt glad när den går från lektion och att det stärkt 
elevens självkänsla och självförtroende. Intervjuperson B berättar vidare om en annan elev 
där hen upplever att självkänslan stärkts av sången. 
 

B: … det första jag kommer att tänka på det är en elev som har aspbergers syndrom. Hon har svårigheter 
med att uttrycka sig på annat sätt, stora svårigheter, haft det struligt i skolan för att kompisarna inte fattar 
varför hon står och bara är tyst sådär. Där har jag verkligen sett en utveckling och vilken skillnad, vad 
skönt det kan va för en elev, en människa att få uttrycka sig i sången istället och växa i det. 
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Tidigare nämndes att intervjuperson C beskrev sångaktivitet som något som vill ut och att det 
är väldigt förlösande, ett behov. Analysen visar att alla de intervjuade har en vilja eller ett 
behov att sjunga och gör detta även vid motgångar.  
 

B: Ja det är ju någonting som gör att jag fortsätter att sätter mig vid pianot hemma och sjunger utan att 
någon hör, så att det finns en glädje i det och ett behov att få uttrycka sig och ett behov av att få ut 
någonting. 

 
A:  Det är någonting som jag har fortsatt att göra fast det har gått dåligt även fast jag inte varit bäst så har 
jag inte slutat sjunga så det bygger ju någonstans på ett annat behov än att jämföra sig med andra. 

Materialet visar att person B uppfattar att det är viktigt att lär ut och visar på skillnad mellan 
person och prestation.  
 
Analys 
Intervjuperson A upplever att människor lär sig av att göra något de känner sig obekväma i, 
nått de inte kan, där det inte finns ett facit och pekar på och att det stimulerar kreativiteten. 
Detta kan kopplas ihop med det A tidigare nämnt att det inte finns lika mycket rätt och fel 
inom improvisation och att det då kanske inte blir lika mycket prestige. 
 
Analysen visar att det finns motgångar i sången och negativa effekter på självkänslan hos alla 
de intervjuade. De har alla tre studerat vid estetprogrammet på gymnasiet, studerat två år på 
folkhögskola med inriktning på musik och även utbildat sig på universitet till sångpedagoger/ 
musiklärare. Det alla tre pratar passionerat om är behovet av att uttrycka sig i sång. 
Intervjupersonerna har ett behov av att sjunga. Jag tolkar utifrån vad de intervjuade sagt att 
det behovet grundas i att de identifierar sången så starkt med sig själva. Om då rösten inte 
fungerar som den ska eller om ambitionsnivån är för hög påverkas självkänslan negativt och 
om allt i sången har stämt överens med sångarens ambitioner så påverkas självkänslan positivt  

6 Diskussion 
Det specifika syftet med denna studie var att beskriva vilka kopplingar blivande 
sångpedagoger ser mellan sångaktiviteter samt fysisk och psykisk hälsa.  
 
I diskussionen kommer jag först att redovisa kritik och självkritik. Här granskar jag min 
forskningsmetod, ser vad jag kunnat göra annorlunda, men även vad som varit en fördel med 
just denna forskningsmetod. Efter detta följer resultatdiskussion, här jämföra jag den tidigare 
forskning och teorier jag tagit del av, gentemot den analys och de tolkningar som jag fått 
erfara från mina intervjuer. Här redogörs de eventuella samband som framträtt mellan 
sångaktiviteter samt fysisk och psykisk hälsa. Under ”Slutsats och Pedagogisk implikation” 
redogör jag för logiska följder och teorier av hur sångare påverkas av sångaktivitet. Slutligen 
följer ett stycke om fortsatt forskning där jag redovisar mina tankar om hur jag skulle vilja 
fördjupa mig och arbeta vidare inom ämnet.  

6.1 Kritik och Självkritik 
Här följer några personliga åsikter om vad jag kunnat göra annorlunda, min eventuellt 
personliga inblandning i intervjuer och analys och jag tyckte fungerade bra under 
sammanställningen av denna studie.  
 
I skrivandet har det varit svårt att lämna min egen uppfattning om ämnet utanför. 
Anledningen till detta är att jag håller med om mycket, samt har egna erfarenheter av det 
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informanterna berättar. Detta kan bero på att jag också är i slutet av min utbildning och gjort 
samma val i utbildning som de har gjort med ett musikestetprogram på gymnasiet, två år på 
folkhögskola med inriktning musik och sedan musikhögskola. Det hade kanske varit lättare 
att skriva om ämnet inte berörde mig lika starkt, då hade det nog varit lättare att vara mer 
kritisk och kanske tolkat informanterna på fler sätt. Samtidigt har ju det varit en fördel för 
mitt skrivande att ämnet berört mig då jag anser mig haft en djupare förståelse för vad 
informanterna sagt och uppfattat.  
 
Det kan också ha varit en nackdel att jag valde personer som jag kände då de eventuellt har 
haft lättare att tolka min uppfattning om ämnet och svarat utefter vad de trodde att jag ville 
höra. Jag tror inte att det varit så i det här fallet, då intervjuerna blivit mycket personliga, men 
det är en faktor som jag inte kan bevisa. Att intervjuerna varit så pass personliga har gjort att 
jag fått en mera djupgående information om de intervjuades uppfattning. Denna djupgående 
information hade jag nog inte fått om jag inte känt informanterna. 
 
Då just intervjuer är den metod jag tycker passade mitt syfte och studie bäst har jag fått erfara 
att det är en tidskrävande metod. Mycket tid har lagds ned på resa för att mötas och 
genomföra själva intervjuerna, lika så tog det lång tid att transkribera de inspelade 
intervjuerna. 
 
Att ha öppna frågor har varit bra för studien då det gett mig mer utrymme att förstå vad de 
intervjuade syftar på. Det har också gett informanten utrymme att visa olika infallsvinklar och 
reflektera över ett problem, en lösning eller ett konstaterande. 

6.2 Resultatdiskussion 
I min resultatdiskussion kommer jag följa upp resultat som presenterats, dessa kommer 
jämföras med den tidigare forskning och de teorier som nämnts och berör ämnet. 
Kopplingen mellan sång och hälsa har genom dessa resultat belysts för att öka kunskapen om 
hur sångpedagoger kan arbeta hälsofrämjande.  
 
I min studie framgår att alla tre intervjupersoner ser ett starkt samband mellan sång och hälsa. 
De reagerar alla tre positivt på sambandet sång och hälsa. Intervjuperson C poängterade att 
sång och hälsa är fundamentalt och något som alltid har funnits. Detta stämmer bra överens 
med vad Ruud (2002) och Robert Engström redovisar under 3.2.4.  
 
Resultatet av kopplingar mellan sång och fysik hälsa, pekade mot det mest fysiskt konkreta, 
så som kroppens hållning och förmåga att ta upp syre till blodet. Hur rösten kan påverkas av 
rökning och hur uttrycket kan påverkas av just en fysisk kropps byggnad och skick. Dessa 
resultat och teorier stärks av den tidigare forskning Theorell (2011) utfört, som just visat att 
professionella sångare hade en kraftigare hjärtfrekvens än amatörer. Likaså menar Balsnes, 
A.H. (2011) att sång har positiv inverkan på kroppens muskulatur och lungkapacitet.  
 
När det gäller kopplingen mellan psykisk hälsa och sång hade de intervjuade mer att berätta. 
Intervjuperson C nämnde att sångpedagogen ofta fick agera psykolog, något som även Ruud 
(2002) nämner under 3.2.4. 
 
Analysen visar att de intervjuade snabbt och starkt identifierade sig med sången, men alla tre 
hade olika syn på sin egen sångidentitet. Från att det var jobbigt, till att vara helt lugn med sin 
identitet genom att kunde se sin identitet utifrån medmänniskors synvinkel. Sist konstaterades 
klart att sång är hela dennes identitet. Precis som Ruud (2002) förklaras identitetsbegreppet 
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som något som är under ständig process och som är en sammanfattning av personens alla 
livsberättelser kan kännas igen här. Resultatet visar att identitet hänger ihop med sångarens 
röst, vilket gör sång möjlig, och att denne är en mycket viktig del av personen. I analysen 
framgår att en intervjuperson inte skulle känna sig hel utan sin sång, men fyller i att dennes 
identitet ändå är så mycket mer än bara sång. Dessa resonemang stärks av Sandgren (2001) 
som redogör för hur rösten är starkt förknippad med sångarens identitet. Hur en sångare aldrig 
kan lägga ifrån sig sitt instrument på samma sätt som en musiker. Till detta följer de många 
positiva som negativa aspekterna.   
 
Analysen av de intervjuades erfarenheter gällande ambitionsnivå och sång leder in på vilken 
ambitionsnivå som är önskvärd. Resultatet visar att ett visst mått av ambitionsnivå är 
nödvändig för att personen skall vara kreativ. Samtliga intervjupersoner är eniga om att för 
höga ambitioner har en negativ inverkan på psyket och självkänslan. Intervjuperson A nämner 
att denne blivit mer accepterande mot sig själv och kan ha överseende med oönskade 
prestationer om något inte går som tänkt. Detta bekräftas av Törnblom (2009) som poängterar 
att en god och balanserad självbild gör att fel och misstag i livet klaras ut och blir enklare att 
hantera. Analysen pekar på att målet för ambitionen inte behöver vara att bli bäst. Om så är 
fallet kommer individen med stor sannolikhet att inte lyckas med sitt mål, vilket leda till en 
sänkt självkänslan. 
 
Vid analysen kring självkänsla hade alla intervjuade upplevt att självkänslan både stärkts och 
sänkts. Åter igen kopplas rösten samman med personen, och B nämner att detta är ett 
instrument som inte går att lägga undan. Informant A berättar att denne anser sig själv som 
dålig om rösten sviker, och det är samma resonemang som Sandgren (2001), visar under 
3.2.2, likaså Törnblom (2009). Analysen visar att skolmiljön kan hämma elever från att 
utvecklas, då mycket av energin går åt till att göra ”rätt”. Precis detta berör och stärker Ruud 
(2002) under 3.2.4, då han anser att mycket av studietiden gick åt till att bli bedömd och 
värderad av andra. Den musikaliska identiteten spelar in här. Hellgren (2011) beskriver hur 
barn bygger sin identitet på beröm och bedömning från de närmaste och även hur barn bygger 
sin identitet genom att jämföra sig med varandra. Detta bör gälla även på universitetsnivå. 
Eleverna bedömer och jämför sig med andra elever och deras prestationer, samtidigt som 
ingen pratar öppet om hur de känner inför sin egen identitet. Lindström (2006) stärker teorin 
om att individer hela tiden förändrar sin identitet och visar hur körsångare skapar sin 
musikaliska identitet. Resultatet visar att även de intervjuade är i ständig förändring och att 
skolans bedömande attityd kan sänka självförtroendet. Att självförtroendet sänks på detta sätt 
leder till negativa effekter för kreativiteten och självförverkligandet. Detta visas i Maslows 
behovstrappa, 3.2.1, där en låg självkänsla hämmar kreativitet och självförverkligandet. 
(Maslow, 1943). 
 
Avslutningsvis visar resultatet på att alla de intervjuade hade ett starkt behov av att uttrycka 
sig. Informant B nämner att det är viktigt att skilja på person och prestation, som återfinns 
under 3.2.2. där Törnblom (2009) bearbetar detta. A menar att människor generellt mår bättre 
av att sjunga, och dessa effekter behandlar Balsnes (2011), Ruud (2002) och Theorell (2011) 
under 3.2.5. 
 
Analysen visar att begreppen självkänsla och självförtroende är svårdefinierade och vävs allt 
för ofta ihop. Likaså följs psykiska och fysiska aspekter av sångaktivitet väldigt tätt åt. 
Sammantaget visar resultatet att det finns positiva psykiska och fysiska effekter att hämta ur 
sångaktivitet. Både resultatet av de intervjuades erfarenheter och bakgrunden i rapporten 
stärker dessa teorier. 
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6.3 Slutsats och Pedagogisk implikation 
 
Genom denna studie har jag uppmärksammat att sångaktivitet är starkt förknippat med 
självförtroende, självkänsla samt ambitionsnivå. Ambitionsnivån spelar en stor roll för 
individers personliga utveckling, att sikta högt är ofta kontraproduktivt om inte sångaren kan 
skilja på person och prestation. 
 
Det framgår också att sångare känner prestationsångest och känner sig bedömda vid 
sångframträdanden. Studien visar att det finns ett sammanhang mellan hög ambitionsnivå och 
låg självkänsla. Detta är något som bör beaktas och diskuteras. Det finns olika människor med 
olika kunskaper, upplevelser och erfarenheter som ser olika på musicerande och sångaktivitet, 
därför krävs det tid för reflektion mellan pedagog och elev, där dennes ambitionsnivåer och 
mål diskuteras. Resultatet visar att elever tror sig behöva bevisa att de kan och gör ”rätt” 
enligt vad andra tycker, vilket många gånger leder till onödig prestationsångest. Grunden till 
ambitionsnivån och målen eleven har behöver ligga i att det ska vara kul och att det är något 
eleven strävar efter att uppnå för sin egen skull. 
 
Redan i grundskolan bör elever få en starkare tro till sin egen förmåga, att sångaktivitet i 
första hand är till för den aktiva eleven och inte till för att bedömas av andra. Här har 
sångpedagoger/ musiklärare en viktig roll, där deras uppgift bör vara att lära eleven se 
skillnaden på person och prestation. Utifrån min analys av resultatet har jag sett att blivande 
sångpedagoger har haft svårt att skilja på person och prestation men att det med åren de 
sjungit blivit lättare. Är det då en fördel för sångpedagoger att i sitt vidare arbete ha denna 
erfarenhet av att självkänslan stärkts och sänkts och är det möjligt för dem att lära deras elever 
att skilja på person och prestation när de själva haft svårt att skilja dessa åt? Under studierna 
på musikhögskolan där människor utbildar sig till sångpedagoger kan jag tycka att denna 
kunskap skulle vara en självklar del av utbildningen och diskuteras i större utsträckning.  
 
Resultatet visar att sångrösten är sammankopplad med identitet och detta gör att det kan vara 
svårt för sångare att ta kritik och jobba men sin sångröst utan att lägga in ett personligt värde. 
Sångpedagoger bör uppmärksamma om sångelever har svårt att ta kritik. Om eleven har svårt 
att ta kritik bör sångpedagogen förklara sin kritik på ett sätt så att eleven förstår att det är för 
att hjälpa denne att utvecklas. Skolan bör visa elever att identitet är ett arbete i ständig 
process, som kräver tid. 
 
Mina informanter identifierar sig med sång och har ett starkt behov av att uttrycka sig. Det 
behovet upplever jag att alla människor har, ett behov av kreativitet som kommer till uttryck 
av alla de olika slag. Om behovet av att uttrycka sig finns i varje människa så är det viktigt att 
hitta sitt sätt att göra detta på, vilket mina informanter verkar ha gjort. Om behovet åsidosätts 
påverkas den psykiska hälsan negativt. Detta bör sångpedagoger ta i beaktning då sångelever 
kanske inte hittat sitt uttryckssätt än. Här kan sångpedagoger komma till hjälp för sångelever 
för att hjälpa dem hitta sin väg till uttryck för att möjliggöra deras behov. 

6.4 Fortsatt forskning 
Min intervjustudie bygger på erfarenheter från tre sångpedagoger och deras syn på sång och 
hälsa. Att utöka antalet deltagare i denna studie kan vara ett första steg i fortsatt forskning. 
Detta för att få så stor bredd på erfarenheter och personliga upplevelser som möjligt, som 
berör ämnet. Det skulle vara intressant att studera sångpedagogers arbetsmetoder. Hur kan 
dessa arbetsmetoder förbättras för att ge eleven den bästa möjliga upplevelse av sångaktivitet 
som stärker självkänsla och självförtroende? 

18 
 



 
Maslow (1943) nämner att en individ kanske inte är redo för självförverkligande förrän denne 
har tillräckligt med livserfarenheter. En djupare studie i hur ålder påverkar hur individer 
handskas med ambition, självkänsla och självbild skulle vara intressant. Påverkar åldern hur 
en individ behandlar positiv respektive negativ kritik? 
 
Vidare forskning skulle kunna undersöka vad sångaktivitet har för betydelse, samt vilka 
psykiska effekter sångaktiviteten skapar för individen, om denne ställs inför andra, gentemot 
att endast sjunga ensam, för sin egen del. Detta knyter att till eventuella skillnader som 
sångaktivitet har på ett amatörmässigt plan, gentemot ett professionellt. Var finner individer 
oftast den personligt största positiva verkan av sångaktivitet?  
 
Slutligen visar min studie på att intervjupersonerna har ett behov av att uttrycka sig genom 
sång. Var kommer detta behov ifrån? Det skulle vara intressant att forska vidare på. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 



7. Litteraturförteckning 
Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
 
Balsnes, A.H. (2011). Körsångens betydelse för människor, grupper och samhällen. Körsång 
påverkar : forskare berättar. (S. 28-37). 
 
Hellgren, J. (2011). "I min familj är vi omusikaliska": en studie av barns musikaliska 
identitet. Licentiatuppsats ; Luleå: Luleå tekniska universitet, 2011. Piteå.  
 
http://halsopedagogen.se/h-lsa/vad-r-h-lsa.html, Hälsopedagogen, 
hämtad 2014-05-07. 
 
Hälsa. http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/lang/hälsa, Nationalencyklopedin,  
hämtad 2014-04-07 
 
Induktion. http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/lang/induktion/211234,  
Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-29. 
 
Institutet för psykosocial medicin (2001). Artisters hälsa och arbetsmiljö: en översikt. 
Stockholm: Institutet för psykosocial medicin (IPM) 

Karlsen, S. (2007). The music festival as an arena for learning: festspel i Pite Älvdal and 
matters of identity. Diss. Luleå : Univ., 2007. Luleå. 

Lindström, D. (2006). Sjung, sjung för livet!: en studie av körsång som pedagogisk 
verksamhet och av deltagarnas upplevelse av hälsa och livskvalitet. Lic.-avh. Luleå : Luleå 
tekniska univ., 2006. Luleå.  

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded 
sourcebook. USA: Thousand Oak. 
 
Maslow, A.H. (1943). Theory of Human Motivation, A  
Publicerad i Psychological Review, 50, 370-396. 
 
Prestationsångest. http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/lang/prestationsångest 
Nationalencyklopedin, 2014-05-13 
 
Psykisk hälsa. http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/psykisk-hälsa 
Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-29. 
 
Ruud, E. (2002). Varma ögonblick: om musik, hälsa och livskvalitet. Göteborg: Ejeby. 
 
Självkänsla. http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/lang/självkänsla, Nationalencyklopedin, hämtad 
2014-04-07 
 
Självförtroende. http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/sve/självförtroende, Nationalencyklopedin,  
hämtad 2014-04-07. 
 

20 
 



Statens institut för psykosocial miljömedicin (1998). När orden inte räcker: läkning av 
psykosomatisk sjukdom genom terapeutiskt arbete med musik, dans, bild och psykodrama. 
Stockholm: Natur och kultur i samarbete med Statens institut för psykosocial miljömedicin. 
 
The World Health Organization (WHO) [Online]. Tillgänglig: 
http://www.who.int/features/qa/62/en/index.html, 2013 
 
Theorell, T. Medicinska samband mellan körsång och hälsa. Ingår i: Körsång påverkar – 
Forskare berättar (2011).  
 
Törnblom, M. (2009). Självkänsla nu! [Elektronisk resurs]. Stockholm: Forum. 
 
www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_01.pdf 
 
www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
  
 
 

21 
 

http://www.who.int/features/qa/62/en/index.html

