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Att se människan 

En studie om sångpedagoger och artisters uppfattning av begreppet personligt uttryck. 

Lotten Andersson 

Sammanfattning 

Arbetet är en undersökning om sångpedagogers och artisters uppfattning av begreppet 
personligt uttryck. Fokus ligger på att belysa intervjupersonernas uppfattning av ett begrepp 
som skall bedömas och erbjudas undervisning i, men som samtidigt är ogripbart och 
svårförklarat. Studien är kvalitativ och har en fenomenografisk ansats. Intervjuerna var 
halvstrukturerade och genomfördes på fem sångpedagoger som arbetar på musikgymnasium och 
fem artister som representerar olika genrer och typer av scener i musikbranchen. Till analysen 
användes en fenomenografisk metod. Studien visar att intervjupersonernas uppfattningar av 
begreppet personligt uttryck har många olika beståndsdelar. Resultatet kan sammanfattas med 
att sångpedagogernas och artisternas uppfattningar av personligt uttryck i sång är att det innebär 
att se människan genom sången. Att höra, se och förstå hela människan, med sina förmågor och 
brister och med hela sin livshistoria. 

Nyckelord 

(Sång, sångare, personligt uttryck, konstnärligt uttryck, musikaliskt uttryck, gestaltning, 
tolkning, närvaro, interpretation, sångpedagog, artist, scen) 
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Inledning 

Det är svårt att föreställa sig en konsert eller en inspelning med en sångare som helt saknar 
personligt uttryck. I någon mån betraktar vi fenomenet som självklart inom sång och artisteri, och 
kanske inom all konst. Men vad är egentligen personligt uttryck? Hur ska en sånglärare kunna 
bedöma uttrycksförmågan hos en sångelev? Och vilka förmågor behöver elever utveckla för att 
kunna uttrycka sig personligt? 

Jag arbetar som sång- och musiklärare på ett estetiskt gymnasium och har en bakgrund som 
frilansande sångerska inom rock- pop- soul- jazz och musikalgenrerna sedan mitten av 1980-talet. 
Musikundervisningen på gymnasieskolan inriktar sig i huvudsak på de afro-amerikanska genrerna. I 
skolverkets beskrivning av musikämnets syfte står att eleven ska ges möjlighet att utveckla ett 
personligt uttryck med hög konstnärlig kvalitet genom att arbeta musikaliskt med både teknik och 
tolkning. Kunskapskraven i kursen Instrument/Sång 1, 2 och 3 på gymnasiet anger dessutom att 
eleven ska visa ett visst personligt uttryck eller ett personligt uttryck på flera betygsnivåer. 1 Kravet 
bör innebära att en sångpedagog bör ha en uppfattning om vad begreppet innebär för att kunna 
bedöma eleverna, och att undervisningen ska erbjuda möjligheter att utveckla förmågan att uttrycka 
sig personligt. Trots goda intentioner kan det finnas vissa svårigheter med att genomföra sådan 
undervisning. Det är lätt att stanna vid de tekniska aspekterna av sjungandet. Tekniska övningar kan 
kännas mer konkreta, medan arbete med personligt uttryck i värsta fall betraktas som ”flum”. Korta 
lektionspass kan också göra att fördjupningen av lektionsinnehållet begränsas. Dessutom kan man i 
gestaltningsarbete riskera att hamna i känsliga personliga frågor. Arbete med det personliga 
uttrycket inom de afro-amerikanska genrerna har betydelse av fler orsaker. Artister och andra 
yrkesgrupper inom populärmusikgenrerna beskriver ofta det röstmässiga personliga uttrycket som 
ett ”fingeravtryck” eller ett ”varumärke”, och personligheten betonas mer än den tekniska 
fulländningen. Frågan uppkommer då om det sångliga uttrycket förutsätter tekniska färdigheter, 
eller om det i stället motverkar ett ”äkta” eller ”naturligt” personligt uttryck. Här uppstår frågan om 
vad personligt uttryck innebär. Hur ser ett personligt uttryck egentligen ut och hur låter det? Och 
hur skapas personligt uttryck? Begreppet är ogripbart och förklaras inte så lätt. Ytterligare en orsak 
till att det kan finnas tveksamheter inför undervisning i sångligt uttryck är att begreppet sällan är 
beskrivet eller undersökt i litteratur och forskning. En genomgång av tidigare studier på högre 
nivåer visar att området är relativt outforskat. Ett antal studier om musik och kommunikation har 
emellertid gjorts, varav några redovisas i Bakgrund. I sång- och sångmetodikböcker riktar man i 
huvudsak in sig på ren sångteknik, fysiologi, anatomi, sångövningar eller improvisationsövningar. 
Ämnet personligt uttryck behandlas ibland men då ofta kortfattat, med betoning på metoder för 
texttolkning eller strategier mot scenrädsla. Här tycks finnas mer i ämnet att klargöra för att vi 
sånglärare ska känna stöd i att undervisa i ämnet. Jag vill i denna studie försöka förstå vad 
personligt uttryck kan innebära och vilka förutsättningarna är för skapandet personligt uttryck i 
sång inom de afro-amerikanska genrerna. I förlängningen hoppas jag även att studien kan bidra till 
att skapa en utgångspunkt för en utvecklad undervisning i personligt uttryck.  

En begreppsförklaring finns under bakgrund.  

 
                                                        
1 http://www.skolverket.gymnasieutbildning/ gymnasieskola/ämnesplaner och kurser/ musik/ ämnets syfte. 2013. (Hämtad 
2014-10-11) 
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Bakgrund 

Musikaliskt uttryck 

Människan har sedan antiken förundrats över musikens expressivitet och vad som kommuniceras 
därigenom. Två grunddrag i tänkandet kan urskiljas: Autonomi-estetik och hetero-estetik. Det 
autonomi-estetiska tänkandet innebär att musiken själv innehåller alla nödvändiga nycklar till 
förståelse. Musik handlar om musik endast, och innehåller inte något annat än de toner de består av. 
Det heteronoma synsättet pekar på att musiken i stället har en förmåga att symbolisera en annan 
sfär av verkligheten. Man talar om musik som ett känslornas språk. De heteronoma teorierna har 
fått ett klart större genomslag genom historien. I det antika Grekland hade man uppfattningen att 
vissa skaltyper hängde samman med olika karaktärsdrag. Ett exempel är den lyriska skalan, som 
ansågs vek och hypokondrisk medan den doriska ansågs förnuftig. Tron på att musik kan vara 
skadlig är inget nytt påfund. Ytterligare åskådningar har framförts, bland annat den som menar att 
musik självklart inte uttrycker bestämda känslor på ett förutbestämt klingande sätt, men att 
musikens form avbildar känslovärldens form.2  

Att musikaliskt uttryck betraktas som något betydelsefullt är tydligt i musikforskningen generellt. 
Ett av huvuddragen är att musik förutsätts beröra lyssnaren. Lindström et al belyser i en genomgång 
av forskningsläget att många populärmusiker menar att känsla som en del av uttrycket är något inte 
alla har. Det är samtidigt en mycket viktig förutsättning för att kunna få en artistkarriär. Tekniska 
kvalitéer är mycket viktiga och självklara, men expressivitet anses viktigast i ett framträdande. 
Känslan ska vara ”innerlig”. Det bästa sättet att lära sig det är att lyssna på inspelningar av 
framträdande artister, inte att få undervisning i ämnet. Många sångare anser att förmågan att 
uttrycka känslor är den svåraste att bedöma i sångundervisningen. Ordet ”uttryck” har använts på 
många olika sätt i tidigare studier om musikaliskt uttryck. Till exempel har ordet använts för att 
beskriva parametrar som tempo, dynamik, artikulation, timing och klangfärg. Detta är det som 
avskiljer ett musikframträdande från ett annat. Begreppet har även använts för att belysa att musik 
skapas för att beröra sina lyssnare. Musikaliskt uttryck är dock mer än så, det är ett 
flerdimensionellt begrepp. 3 I en studie om lärande inom musikaliskt uttryck använde Juslin et al ett 
sätt att belysa begreppet expressivitet. De delar in fenomenet i fyra grupper eller variabler. Den 
första handlar om regler för att förmedla musikaliska strukturer. Den andra är emotionella 
strukturer som bestäms av uttrycksförmedlaren själv. Den tredje gruppen kan sägas vara de 
slumpvisa skillnader som uppstår på grund av uttryckarens egna motoriska och uppfattningsmässiga 

                                                        
2 Bengt Molander, red. Har musiken något att säga?, Mellan Konst och Vetande (Göteborg: Bokförlaget Daidalos 
A, 1996), 65-69. 
3 Erik Lindström, P.N Juslin, R Bresin, A Williamon., “Expressivity comes from within your soul, A 
questionnaire study of music students’ perspectives on expressivity.” Research Studies In Music Education, 
(http://www.rsm.sagepublications.com.), 2003. (Hämtad 2014-03-22). 23-24. 
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begränsningar. Den fjärde gruppen innefattar fysiska rörelseprinciper som innebär att vissa aspekter 
av ett framträdande bör uttryckas i enlighet med det mänskliga rörelsemönstret. 4  

I en studie av Lindström et al som behandlar 135 svenska, engelska och italienska 
musikstuderandes uppfattning om musikaliskt uttryck definierade studenterna ämnet som en fråga 
om att kommunicera känslor och ”spela med känsla”. På frågorna ”Vad betyder det att spela 
uttrycksfullt?”, och ”Vad, enligt din uppfattning, betyder det att göra en tolkning av ett 
musikstycke?” svarade musikstudenterna enligt två huvudprinciper. 44% av studenterna menade att 
frågan om att spela uttrycksfullt bland annat handlar om att kommunicera känslor. Detta betyder att 
beröra lyssnaren, att framkalla känslor och att överföra känslor till toner. 16% menade att det 
innebar att spela med känsla, att spela med hjärtat i stället för med hjärnan eller att ta med hjärtat i 
spelandet. Här kunde man se två grupper, den första betonade publikens uppfattning och reaktion, 
den andra lade tyngdpunkten på musikerns egna känslor. En tredje grupp framhöll fokusering på 
musiken som sådan, det vill säga på att använda dynamik och accenter, att ha en åsikt om musiken, 
att ge alla detaljer en specifik roll. Teman som uttrycks genom musik kan vara känslor, psykisk 
spänning eller avslappning, personlig karaktär, obeskrivbara upplevelser, fysiska känslor och 
skönhet. Även händelser och ting, ljudmönster, religiositet, sociala omständigheter och musikaliska 
konventioner menade man förmedlas genom musik. Exempel på de känslor som ansågs kunna 
uttryckas är glädje, sorg, ångest, kärlek, lugn, spänning, humor, smärta, ömhet, ilska, rädsla, 
nostalgi, ensamhet, önskan, längtan, stolthet, hat, överraskning, förväntning, förvirring, nyfikenhet, 
tillfredsställelse, ånger, förakt, trötthet, avsky, besvikelse, leda, skuld, svartsjuka, sympati, skam, 
beundran, förtroende, förödmjukelse, förtvivlan, upphetsning, passivitet, livets storhet och 
nonchalans. Majoriteten menade att man ofta framkallar känslor i sitt dagliga musikaliska övande, 
och då ofta omedvetet. Man trodde också att det är nödvändigt att uppleva känslan själv för att 
kunna förmedla det till lyssnaren. Det framkom också motsatta uppfattningar om att sinnesrörelse 
eventuellt inte är nödvändigt för att framkalla känslor hos publiken, och att de inte behöver finnas 
med just under framförandet, men i ett tidigare stadie. De metoder som används i 
musikundervisningen för att framkalla känslor uppgavs vara språkliga metaforer, att känna känslor 
och ljudmässig utformning. Att använda metaforer ansågs vara den bästa metoden. Variationerna 
över hur mycket tid musiklärare använder till att utveckla uttryck varierade stort. De flesta tyckte 
att för lite tid av undervisningen ägnades åt ämnet. 5 

Uttryck i sång 

I en fenomenologisk undersökning av Susanna Leijonhufvud om fenomenet sångupplevelse i 
samsång delas sång som uttryck upp i första-person-perspektiv och andra-person-perspektiv. 
Utifrån ett första-person-perspektiv kan en sångare uppleva att musiken finns som något enastående 
att gå in i och bli en del av. Man kan helt gå upp i musiken samtidigt som man faktiskt också kan 
bemästra, styra och skapa den med sin existens utifrån sin inneboende intention. Sångaren kan både 

                                                        
4 Ibid., 25. 
5 Ibid., 28-36. 
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styra och skapa musiken och bli styrd och skapad av den.6 Musik kan ha ett inneboende narrativ 
Texten i en sång innehåller även den ett narrativ, en berättelse, och innehållet kan ha en 
händelseutveckling eller intrig. Ur sångarens första-persons-perspektiv kan hon eller han uppleva 
att båda har ett narrativ, där musiken har introduktion, uppbyggnadsfas, en händelseutveckling, 
klimax och avslut. Musikens narrativ kan ibland ha företräde framför textens berättelse och 
tvärtom. Sångaren kan uppleva att den egna rösten till skillnad från sinustonen har en ton som är 
inbäddad i en egen klang. Den ter sig lika unik som en människas utseende. Röstklangen kan 
varieras genom att ställa in sångapparaten på olika sätt. Genom att tänka på olika sinnesstämningar, 
situationer och upplevda erfarenheter kan sångrösten ändras. Kroppen deltar i sången på ett eller 
annat sätt förutom genom röstorganet. Kroppsrörelser kan också användas för att påverka rösten 
tekniskt, till exempel genom att kasta ut en hand framför kroppen för att få fram en hög ton. 7 En 
sång handlar ofta om någon form av känslor vilket förmedlas genom texten. Att bara sjunga 
sångens toner eller texten betyder inte att sångaren automatiskt lever sig in i och förmedlar 
känslorna. För det krävs att man aktivt ställer in sig och lever med.8 

Kotlyar och Morosov lät i en studie om röstegenskaper i skilda sinnesstämningar elva yrkessångare 
sjunga en fras från olika operaarior flera gånger. Uppgiften var att gestalta en av fem angivna 
sinnesstämningar: lycka, sorg, neutral stämning, fruktan och ilska. Man kontrollerade med ett 
lyssnarförsök att sångaren uppfattades ha lyckats med uppgiften. Senare studerades ett antal 
akustiska röstegenskaper. Man verifierade dessutom resultaten med ett syntesexperiment. Man 
bedömde om lyssnarna kunde bedöma vilken sinnesstämning som signalen föreställde när de fick 
lyssna på en elektroniskt genererad signal med variabel tonhöjd och styrka, utan vokaler eller 
konsonanter. Tonhöjden och styrkan varierades enligt vad man funnit i den tidigare undersökningen 
av sångrösterna. Resultatet visade att bedömarna med relativt stor säkerhet kunde avgöra vilka 
sinnesstämningar som representerades, med bara tonhöjd och styrka som medel. Alltså visade man 
att människor kan uppfatta ett sångligt uttryck även utan konsonanter och vokaler, bara tonhöjden 
och tonstyrkan behövs för att förstås av en lyssnare. Resultaten visade också att för att sjunga 
uttrycksfullt så använder sångare liknande medel som används i tal. 9 

Sceniskt uttryck 

En skådespelare har till uppgift att lära sig att på order framkalla ett själsligt tillstånd som utgör 
grunden för inspirationen. Det skapande tillståndet är en förutsättning för allt skapande, även det 
som sker på scen. För att komma dit krävs en välutvecklad skapande fantasi som flyttar en från 
vardagen till en värld av konstnärliga visioner, fantasier och ett tänkt liv. Det uppnår man med 
lämpliga övningar. Man måste också tillämpa det psykiska livets drivkrafter, dvs viljan och 
intellektet. Ordet, eller texten, är inte värdefull i sig utan får sitt värde genom den mening eller 

                                                        
6 Susanna Leijonhufvud, Sångupplevelse-en klingande bekräftelse på min existens i världen (Stockholm: KMH 
Förlaget, 2011), 115. 
7 Ibid., sid 88 
8 Ibid., sid 92. 
9 Johan Sundberg, Röstlära, Fakta om rösten i tal och sång. (Visby: Konsultfirman Johan Sundberg 2001), 194-
195. 
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undertext som ligger dold. Skådespelaren måste med ordet väcka förnimmelser, önskningar, tankar, 
syn och hörsel och andra förnimmelser hos publiken. 10 För att komma in i det sceniska tillståndets 
element finns vissa förutsättningar. Dessa förutsättningar handlar om att skapa den atmosfär som 
omger skådespelaren i salongen och på scenen. Den skapas genom konstnärlig disciplin och genom 
en känsla för det kollektiva arbetet på scenen. Dessa förutsättningar kan kallas för etik. Till det hör 
att skapa de bästa möjligheterna för en skådespelare att förbereda sig för scenen. För det krävs att 
man till teatern tar med goda och uppfriskande känslor och håller sig fri från allt negativt. Man bör 
också ha en riktig inställning till sina uppgifter.11 I allt sceniskt arbete måste det finnas handling. 
Den dramatiska konsten bygger på aktion, det vill säga handling. Ordet kommer ifrån latinets actio, 
som i sin tur kommer ifrån act, såsom akt, aktör. Agerande behöver inte betyda fysiskt rörlig. Man 
kan vara äkta trots att man är passiv rent fysiskt. Fysisk orörlighet kan kombineras med stark inre 
aktion. Med andra ord ska formeln lyda: På scenen måste man vara aktiv både psykiskt och fysiskt. 
12  

Stanislavskij kallar de viktigaste delarna i skapandeprocessen för De drivande krafterna i vårt 
psykiska liv. De består av viljan, intellektet och känslan. När dessa delar samarbetar harmoniskt 
skapar vi fritt, uppriktigt och omedelbart. Han menar att vi drar in känslan och viljan i vårt arbete 
med det sceniska uttrycket. Man är gripen av minnena från sina egna liv, och lägger in både vår 
egen föreställning om livet och använder vår själ och känsla i vår framställning. Tanken är att 
åskådarna ska känna skådespelarens inställning till det hon säger.13 Stephen Nachmanovitch menar 
i ”Spela Fritt, improvisation i liv och konst” att när man kört fast i den kreativa processen känner 
man sig fjättrad, ett tillstånd som är motsatsen till avspänd och djupt koncentrerad, det vill säga i ett 
”försvinnande” tillstånd. Man har råkat ut för Det Dömande Spöket.  

Den dömande rösten frågar: ’Är det gott nog?’ Och även om vi åstadkommer någonting 
verkligt häpnadsväckande, måste vi förr eller senare uppträda igen och den där inre domaren är 
tillbaka med sitt ’Det måste bli bättre än förra gången.’  

På det sättet kan ens talang vara en faktor som verkar blockerande. Både framgång och fiasko kan 
väcka den där rösten. 14 

För att få en bild av möjligheterna som en musiker eller sångare har för att kommunicera med 
publiken kan man göra en jämförelse med exempelvis en föredragshållare. Peter Bastian citerar i 
”In i musiken” dirigenten Wilhelm Fürtwängler som menar att för att publiken vid ett föredrag ska 
förstå vad föredragshållaren säger, är den absoluta och enda viktiga förutsättningen att han själv 
förstår meningen i det sagda. Det låter som en självklarhet, men det är det inte för musikern. Bara 
när det som sägs överensstämmer med den egna förståelsen kan det få den rätta klangen och bara 
när det som sjungs och spelas överensstämmer med egna känslor kan det uppnå den rätta formen 
som leder till andras förståelse av det. Peter Bastian betonar att en musikers uppgift är att skapa 
förutsättningar för att publiken ska kunna trancendera verket och hamna i medvetandetillståndet 

                                                        
10 Konstantin Stanislavskij, Att vara äkta på scen. Översättning: Martin Kurtén. (Riga: Gidlunds Förlag 1986), 69. 
11 Ibid., 43-46. 
12 Idem, En skådespelares arbete med sig själv. Översättning: Manja Benkow. (Stockholm: Norstedts Förlag 
2012), sid 61. 
13 Ibid., 334-335 
14 Stephen Nachmanovitch, Spela Fritt, improvisation i liv och konst. Översättning Sven Smedberg. (Budapest: Bo Ejes 
Förlag 2004), 131. 
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musik. Han menar att hela det tekniska arbetet är förgäves om vi inte har utvecklat en inre 
föreställning om musiken. 15 

Begreppsförklaringar 

Afro-amerikanska genrer: Musik skapad av afroamerikaner. Från begreppet afro-amerikan: Svart 
medborgare i USA. De musikstilar som åsyftas är rock, jazz, pop, soul, blues. 16 
Beat: Taktslag, grundpuls. 17 
Expressivitet: Från expressiv: Uttrycksfull. 18 
Flow: Uttryck myntat av Mihály Csíkzentmihayí och behandlas i boken ”Flow”. 19 
Groove: En känsla av rytmisk energi, kraft, eller sväng. Från engelskans ord groove, som kan 
översättas både med skåra, räffla, ränna, och etablerad vana. 20 
Interpretation: Uttolkande, särskilt av musik. 21 
Narrativ: Adj: Berättande, enligt Google översätt av engelskans: Substantiv: Berättelse.22 
Puls: En serie slag som återkommer med jämna mellanrum. Gör att alla spelar samtidigt. Puls kan 
liknas vid hjärtats slag. 23 
Sinuston: Ton utan övertoner.24 
Sound: Ljud, läte, klang. Här menas personlig röstklang. 25 
Tajming/timing/time: Förmåga att spela synkront med andra musiker, eventuellt med vissa 
betoningar eller medvetna förskjutningar. Från engelskans ”timing”: The choice, judgement or 
control of when something should be done. 26 
Timbre: Tonfärg eller tonkvalitet. 27 
Tonalitet: Tonsystem, till exempel tonart. 28 
Waila: Slang för att improvisera en utsmyckad sångstämma. 29 

                                                        
15 Peter Bastian, In i musiken, En bok om musik och vetande. Översättning Lisa Linn och Bo Sylvén (Stockholm: 
Wahlström &Widstrand 1987), 115 
16 Bonniers Compact lexikon 1996. 
17 http://www.svenskaakademien.se 2014. (Hämtad 2014-10-26)   
18 http://www.svenskaakademien.se 2014. (Hämtad 2014-09-02) 
19 Mihály Csíkzentmihayí, Flow. Översättning: Göran Grip (Stockholm: Natur och Kultur 2003). 
20 Ibid. 
21 http://www.svenskaakademien.se 2014. (Hämtad 2014-09-02) 
22 http://www.svenskaakademien.se. 2014. (Hämtad 2014-09-02). https://www.translate.google.se 
23 Roine Jansson, Stora Musikguiden, musikteori för alla. (Värnamo: Notfabriken 2008). 14. 
24 http://www.svenskaakademien.se 2014. (Hämtad 2014-09-02) 
25 https://www.translate.google.se  (Hämtad 2014-10-03) 
26 https://www.translate.google.se  (Hämtad 2014-10-03) 
27 http://www.synonymer.se. 2005-2014. (Hämtad 2014-09-28) 
28 Roine Jansson, Stora Musikguiden, musikteori för alla. (Värnamo: Notfabriken 2008). 69. 
29 http://www.ne.se. 2014. (Hämtad 2014-09-20) 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka artisters och sångpedagogers uppfattningar av begreppet 
personligt uttryck och hur personligt uttryck kan skapas. 

Frågeställningar 

Hur uppfattas begreppet personligt uttryck i sång? 

Vilka är förutsättningarna för att skapa personligt uttryck i sång? 

Metod 

För denna studie har valts en kvalitativ ansats. Kvalitativ metod är ett sätt att beskriva hur något är 
gestaltat, man beskriver karaktären hos till exempel ett begrepp. Det handlar alltså inte om en 
värdering enligt principen bra eller dåligt, värdefullt eller ointressant. Kvalitativ forskningsmetod 
innebär att man på ett systematiskt vis försöker karaktärisera ett fenomen. Man försöker inte 
fastställa fördelningen av något som i kvantitativ ansats, exempelvis utbredningen av en företeelse 
som utbredningen av politiska sympatier i ett land. Man testar inte heller orsaken till en företeelse 
genom exempelvis experiment. Däremot kan man på ett systematiskt vis försöka fastställa orsaken 
till företeelsen genom att arbeta med hypoteser. I kvalitativ metod studeras inte storlek, mängd eller 
kvantitet. 30 Det centrala i kvalitativa metoder är att man försöker finna de kategorier, beskrivningar 
eller modeller som bäst beskriver något fenomen eller sammanhang i omvärlden. Andra metoder 
inriktar sig på att arbeta med på förhand givna kategorier och försöka beskriva omvärlden genom 
mätning eller testning. 31  

                                                        
30 Staffan Larsson, Kvalitativ analys -Exemplet fenomenografi. (Linköping: Studentlitteratur och författaren 1986) 
7. 
31 Ibid., 8. 
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Fenomenografisk metod 

Inom det kvalitativa fältet ligger den fenomenografiska metoden, vilken har använts i denna studie. 
Den fenomenografiska metoden har valts eftersom intresseområdet är människors uppfattningar av 
ett begrepp, vilket är förenligt med syftet i studien, som är att försöka få en bild av likheter och 
skillnader mellan hur de som arbetar med sångare på gymnasienivå och de som arbetar konstnärligt 
och professionellt med sång uppfattar det personliga uttrycket. Ordet fenomenografi är sammansatt 
av orden fenomenon och grafia. Fenomenon kan härledas ifrån de grekiska orden fainesthai som 
betyder ”att visa sig”. Ordet kan antas betyda både ”det uppenbara” och ”det skenbara”. 32 

Fenomenografin utvecklades under 1970-talet av Ference Marton med kollegor i den så kallade 
Inom-gruppen vid institutionen för pedagogik vid Göteborgs Universitet. 33 Fenomenografin inriktar 
sig på att beskriva människors sätt att förstå sin omvärld. Den försöker ge en djupare förståelse 
både av det mänskliga lärandet och av de sätt att förstå omvärlden som är konsekvenserna av 
lärandet. 34 I kvalitativa studier görs skillnad på Den första och Den andra ordningens perspektiv. I 
den första där man finner Fenomenologin, använder man fakta, och perspektivet ligger utanför 
studerandeobjektet. Fokus ligger alltså på vad som kan observeras utifrån. Man frågar sig hur något 
är och frågan som besvaras är vad.  

Den fenomenografiska ansatsen ligger inom den andra ordningens perspektiv, vilket innebär att 
man intresserar sig för uppfattningar av något i stället för fakta. Man beskriver hur något uppfattas 
och frågan som besvaras är hur. Det intressanta inom fenomenografin är alltså människors 
uppfattningar av ett fenomen. De beskriver också snarare vad saker innebär än dess förklaringar, 
samband eller frekvenser. 35 Fenomenografin gör skillnad på det som är och hur något uppfattas 
vara. Begreppet uppfattningar innebär kvalitativt skilda sätt att erfara eller förstå något i omvärlden. 
Uppfattningar innebär något som ofta är underförstått och outtalat, det behöver inte sägas eller kan 
inte sägas eftersom det aldrig har varit reflekterat. Det viktiga i en fenomenografisk metodansats är 
variationerna mellan människors uppfattningar, inte likheterna. En uppfattning kan uttryckas på 
många olika sätt. De olika uppsättningarna av uppfattningar kallas för utfallsrummet för den 
studerade företeelsen. Fenomenografin garanterar dock inte att alla upptänkliga sätt att erfara något 
kommer fram i en undersökning. Beroende på till exempel antalet försökspersoner kan antalet 
uppfattningar ökas. 36 Fenomenografin är induktiv, vilket betyder att den behandlar enskilda 
företeelser som formas till generella slutsatser. Detta i motsats till deduktiv, där teorier först formas 
som sedan får prövas mot resultaten. Man utgår alltså inte från en på förhand given hypotes för att 
sedan testa den, utan arbetar förutsättningslöst.37 Man kan sammanfatta den fenomenografiska 
ansatsens särdrag i fyra huvuddelar: Forskningen utgår ifrån den andra ordningens perspektiv, alltså 
hur omvärlden ter sig för människor. Utgångspunkten är intervjuer med människor, den så kallade 
empiriska grunden. Man strävar efter att beskriva olika sätt att föreställa sig något, alltså 
variationen av kvalitativt skilda uppfattningar av ett fenomen. Beskrivningskategorierna grundar sig 
på det unika innehållet i beskrivningarna och representerar de fundamentala skillnaderna i sättet att 

                                                        
32 Tomas Kroksmark, Fenomenografisk didaktik -en didaktisk möjlighet. Didaktisk Tidskrift Vol. 17, No. 2-3, 
(2007) 6. 
33 Larsson, Kvalitativ analys -exemplet fenomenografi, 12. 
34 Andreas Fejes, Robert Thornberg, red., Handbok i kvalitativ analys (Stockholm: Författarna och Liber 2009) 
122. 
35 Larsson, Kvalitativ analys -exemplet fenomenografi, 13. 
36 Fejes, Handbok i kvalitativ analys, 122-123. 
37 Kroksmark, Fenomenografisk didaktik -en didaktisk möjlighet. 1. 



 9 

uppfatta något, den så kallade uppfattningsnivån. 38 Det fenomenografiska angreppssättet försöker 
göra människors uppfattningar om omvärlden så stor rättvisa som möjligt. 39 Man försöker undvika 
att anpassa verkligheten efter en vetenskaplig modell. Därför är det inte intressant att arbeta efter en 
teoretisk modell inom fenomenografins ramar. För att få resultatet så sanningsenligt som möjligt så 
används därför inte en teoretisk utgångspunkt i detta arbete. I stället används en fenomenografisk 
analysmetod. 

Intervjumetod och urval 

Tillvägagångssättet har varit utformad efter den fenomenografiska intervjumetoden som beskrivs 
nedan. En fenomenografisk intervju är halvstrukturerad och tematisk, dvs den innehåller ett mindre 
antal frågor och är varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. 40 Den ska också 
inledas med en förutbestämd fråga, så kallade ingångsfrågor, och ha en öppen karaktär, det vill säga 
inte ha några bestämda svarsalternativ. Därefter kan intervjun vara tämligen ostrukturerad. 
Intervjuarens uppgift är att få fram den intervjuades intellektuella, kroppsliga och känslomässiga 
behandling av innehållet. Samtidigt bör intervjuaren sträva efter att göra innebörden transparent. 
Intervjun ska på så sätt ha en personlig prägel och intervjuaren strävar efter att få en klar bild av 
intervjupersonens sätt att avgränsa innebörderna i svaren. 41 Grunden till den fenomenografiska 
intervjumetoden är att människor tolkar det som sägs, alltså tolkar de även frågorna utifrån hur de 
är ställda. Det är inte säkert att den intervjuade verkligen svarar på frågan, utan på det som 
intervjupersonen tror att intervjuaren menar. Man bör därför lägga stor vikt vid att få fram 
fördjupade svar genom att ställa ingångsfrågor i syfte att lyssna in hur den intervjuade svarar. 
Frågorna omformuleras därefter för att på ett fördjupat sätt få fram den intervjuades uppfattning om 
fenomenet. För att ändå få fram det intressanta kan man innan intervjun bestämt vilka viktiga 
ämnen som ska beröras. Den fenomenografiska intervjun är alltid ljudinspelad. Intervjuerna 
transkriberas och detta görs så nära det talade språket som möjligt. 

Intervjuerna i denna studie har genomförts med 10 intervjupersoner uppdelat på fem sångpedagoger 
och fem artister som representerar olika genrer och typer av scener inom musikbranchen. 
Artisternas genrer spänner över ett stort fält: Jazz, blues, rock, pop, soul, r’nb, singer/songwriter, 
visa och musikal. Flera av artisterna håller sig dock närmast jazzgenren och närliggande genrer. 
Även sångpedagogerna arbetar eller har arbetat en längre tid inom musikbranchen, men av 
förklarliga skäl i mindre utsträckning. De befinner sig också relativt nära jazzgenren men även 
inom soul och pop. Antalet har valts enligt fenomenografins nödvändiga avvägningar mellan att få 
djup i analysen, vilket är svårare vid ett stort omfång intervjupersoner, och att få fram olika 
uppfattningar, vilket kräver ett större antal intervjuer. 42 Intervjupersonerna är mellan 23 – 67 år, 
flertalet är över 40 år. Könsfördelningen mellan sångpedagogerna är fyra kvinnor och en man, 

                                                        
38 Larsson, Kvalitativ analys -Exemplet fenomenografi, 21-22. 
39 Ibid., 5. 
40 Steinar Kvale och Svend Brinkman, Den Kvalitativa Forskningsintervjun, Över sättning: Sven-Erik Torhäll 
(Lund: Författarna och Studentlitteratur 2009), Andra upplagan. 
41 Kroksmark, Fenomenografisk didaktik -en didaktisk möjlighet. 33. 
42 Larsson, Kvalitativ analys -Exemplet fenomenografi, 30.   
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bland artisterna är fördelningen tre kvinnor och två män. Önskan har varit att få en variation av 
uppfattningar genom att ha en bred spridning i ålder på intervjupersonerna och olika kön i de båda 
grupperna.43 Fördelen med åldersspridningen bland artisterna är att uppfattningarna kan tänkas 
skilja sig mellan olika åldrar, delvis beroende på att typer av scenframträdanden och 
kommunikationskanaler exempelvis i tv kan skilja sig åt för olika åldersgrupper. På detta sätt 
representeras ett brett fält av erfarenheter. Studien hade nio frågor, som var ordnade efter de teman 
som intervjun berörde. 44 På detta sätt utvecklades dialogen mellan mig som intervjuare och 
intervjupersonen efter de svar som gavs. Ordningsföljden på frågorna ändrades efterhand när det 
behövdes. Jag försökte få så uttömmande svar som möjligt och ställde följdfrågor för att fördjupa 
resonemangen. Alla intervjupersonerna fick samtliga frågor, men några av dem omformulerades vid 
några tillfällen, efter att jag insett att en av dem var för abstrakt formulerad för att intervjupersonen 
skulle förstå frågan. För att analyserna skulle bli tillförlitliga var det nödvändigt att spela in 
intervjuerna.45 En utskrift av en intervjuguide med frågorna användes och intervjupersonerna 
spelades in dels med programmet Garageband i datorn, dels i mobiltelefonens inspelningsapp. Detta 
för att säkerställa att inte data skulle gå förlorad pga tekniska problem. Intervjuerna var ca 60 
minuter långa, ibland mer, när intervjupersonen i fråga var mycket inspirerad. Intervjuerna skedde 
vid fyra tillfällen i intervjupersonens hem, en gång på ett café, två gånger på min arbetsplats, vid ett 
tillfälle på intervjupersonens arbetsplats och två gånger i mitt hem. Inför intervjun skickades 
frågeställningarna en dag i förväg per sms. Vid ett tidigare tillfälle hade en förfrågan skickats ut om 
intresse av att delta i studien tillsammans med en förklaring om dess syfte.  

Innan intervjun skrev intervjupersonerna på ett så kallat informerat samtycke enligt 
Vetenskapsrådets etiska principer. 46 Detta dokument är uppdelat i fyra huvudkrav; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Där framgår 
syftet med intervjun, vad den förväntas leda till, att uppsatsen kan komma att läggas ut på internet, 
att intervjupersonen har rätt att bestämma om, hur länge och på vilka villkor intervjupersonen ska 
delta i intervjun. Intervjupersonernas namn och lätt identifierbara platser och andras namn kodades 
och avidentifierades, intervjun spelades in och förvarades oåtkomligt för andra och raderades när 
uppsatsen var klar. Det framgick även att uppgifterna inte kommer att användas i kommersiellt eller 
annat än vetenskapligt syfte. Intervjupersonerna är i enlighet med konfidentialitetskravet 
avidentifierade. Därför har namnen här ersatts med siffror.  

 

En pilotintervju gjordes några månader innan de tio senare intervjutillfällena. Intervjun blev 
värdefull i fråga om tidsåtgång och intervjuteknik och gav en fingervisning om hur intervjuerna 
kunde ändras. Pilotintervjun redovisas dock inte i studien på grund av tekniska problem med 
inspelningen. 

                                                        
43 Ibid., 29.   
44 Se bilaga 1. 
45 Fejes, Handbok i kvalitativ analys, 126. 
46 Se bilaga 2 
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Analysmetod 

I den fenomenografiska analysmetoden handlar analysen av data om att försöka hitta kvalitativt 
skilda kategorier av olika uppfattningar. Tanken är att försöka hitta okända mönster och upptäcka 
något nytt. Det är av stor vikt att analysen får ett djup, vilket kan vara en utmaning vid stora 
datamängder. Ju större mängd data, som intervjuer, desto större är risken att innehållet i analysen 
blir ytlig. Samtidigt vill man å andra sidan redovisa så många olika uppfattningar som möjligt, 
vilket kräver ett större material. Man söker och jämför likheter och skillnader i analysarbetet. 
Kärnan i analysen är jämförelser mellan olika svar. När intervjumaterialet jämförts många gånger 
framstår kategorier som representerar olika uppfattningar som inte får överlappa varandra och inte 
har glidande övergångar mellan sig. Det är också viktigt att systemet som redovisas 
överensstämmer med och är väl förankrat i intervjumaterialet. Jag arbetade efter den 
fenomenografiska analysmodellen beskriven av Fejes och Thornberg47. Först bekantar man sig med 
materialet. De transkriberade intervjuerna läses ett flertal gånger samtidigt som anteckningar görs. 
Steg två är kondensation, starten på själva analysen. De mest intressanta delarna klipps ut från 
utskrifterna, och dessa ska sedan ge en representativ bild av dialogen omkring fenomenet. En 
jämförelse tar vid, där man försöker hitta skillnader mellan utsagorna. För att det ska kunna ske 
måste man även söka efter likheter. Gruppering är det fjärde steget, här grupperas de funna 
skillnaderna och likheterna och relateras till varandra. Sen artikuleras kategorierna, dvs materialet 
kontrasteras så att likheterna framstår. Man försöker hitta kärnan i kategorin och drar gränser 
mellan de olika kategorierna. Dessa två senare stegen upprepas flera gånger tills kategorierna är 
säkra. Steg sex är att man namnger kategorierna. Här försöker man finna känslan i det upplevda 
fenomenet, och det mest signifikanta inom kategorierna framträder. Det sjunde och sista steget är 
att man granskar och kontrasterar kategorierna och kontrollerar att de utklippta passagerna inte går 
att lägga i en annan kategori, vilken ska vara uttömmande. Efter att utfallsrummet bildats kvarstår 
valet om en teoretisk analys ska användas eller inte.48 Till detta arbete har en teoretisk analys inte 
valts.  

Jag lyssnade på de inspelade intervjuerna ett flertal gånger och transkriberade dem sedan. Därefter 
kondenserades materialet, dvs i utskrifterna klipptes de utsagor ut som var mest betydelsefulla. De 
utklippta utskrifterna sattes upp på väggen för att få en god översikt. Sedan jämfördes och flyttades 
utklippen runt varefter olika kategorier som beskrev olika sätt att uppfatta fenomenet uttryck 
framstod. Dessa grupperades och gavs sexton rubriker av preliminär karaktär som till exempel ”Att 
kunna låten”, eller ”Att bottna känslomässigt/naturlighet”. För att detta skulle ske försökte jag hitta 
likheter men även skillnader mellan de olika intervjupersonernas svarskategorier. I den 
kategoriserande fasen gällde att hitta de outtalade gemensamma uppfattningarna och göra dem till 
skilda kategorier. De samlades under några färre kategorier, som gavs preliminära namn som 
”Scenmässigt uttryck” eller ”Röstmässigt uttryck”. De olika faserna i analysprocessen gicks igenom 
många gånger fram och tillbaka tills grupperingarna stod mer fast. Jag fastställde då sex kategorier 
som namngavs. Sedan följde en process där de kontrasterades många gånger. Fem tydliga 
kategorier kvarstod, som här kallas för teman: De psykologiska, de relationella, de kroppsliga, de 

                                                        
47 Fejes, Handbok i kvalitativ analys, 122-133. 
48  Ibid,. 122-133. 
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musikaliska, och de hantverksmässiga innebörderna och förutsättningarna. Dessa representerar 
den fundamentala innebörden i intervjusvaren. Utfallsrummet presenteras nedan. 

Resultat 

Det sammanfattade resultatet visas i en grafisk bild nedan 

 

Figur 1. Grafiken gör tydligt att beskrivningarna av de psykologiska och de relationella förutsättningarna och begreppen är flest till 

antalet. De har beskrivits med många exempel och på ett varierat sätt. De kroppsliga förutsättningarna som röstklang, sångteknik och 

kroppsspråk, har intervjupersonerna beskrivit i mindre utsträckning. Artisterna och sångpedagogerna har alltså inte haft särskilt många 

redogörelser för den kategorin.  Likaså den kategori som handlar om de musikaliska beskrivningarna av det personliga uttrycket. Den 

har redogjorts för med relativt få exempel, synonymer eller variationer. Ett flertal gav också uttryck för föreställningen att det som krävs 

för att arbeta fram ett personligt uttryck är hårt arbete och flit, vilket ryms inom kategorin hantverksmässiga beskrivningar.  
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Psykologiska uppfattningar av personligt uttryck 

Inom den psykologiska kategorin finns uppfattningar av personligt uttryck som psykologiskt 
fenomen och uppfattningar av hur detta skapas. 

Identitet 

Några av intervjupersonerna använder ord som ”vattenstämpel” och ”ID” som synonymer till 
personligt uttryck. Det är viktigt att kunna identifiera personen bakom sången. Publik eller lyssnare 
vill kunna se personen, med fel och brister. En vanligt förekommande beskrivning är att ”göra låten 
till sin egen”. Mottagaren vill alltså lära känna den person som sjunger. Sångaren strävar hela tiden 
efter att känna att hon lyckas få ut sin persona, att hon ”låter som sig själv” när hon sjunger. 
Uttrycket kan påverkas och har inte bara med den personliga röstklangen som man föds med att 
göra. Man kan hitta sin egen röstmässiga personlighet genom medveten träning.  

Om du ställer upp din person på scen, lyckas få ut, vad ska jag säga, att de som lyssnar SER 
dig, lyssnar på dig, då spelar det hart när ingen roll hur du ser ut, vad du sjunger, eller vilken 
musik egentligen /…/Min teori är i alla fall att har du lyckats få ut din person, då har du nått 
jävligt långt /…/För mig så har det som jag anser vara uttryck, det är när jag hör att det finns en 
person bakom rösten, det finns en identitet bakom rösten, och då har jag aldrig kunnat säga att 
”det där är en bra sångare” därför att den sjunger bra, utan oftast är det för att jag hör vem det är 
som sjunger. 49 

Det finns en risk med att ha för mycket av en ”kameleontröst”. Man kan vara duktig på att sjunga 
en låt ganska bra, härma originalsångarens uttryck och få det att låta ”nästan som…”. Men det finns 
en risk med att ha orignalsångaren mer i åtanke än arbetet med sitt eget uttryck. Det kan vara en 
obehaglig upplevelse att vid till exempel studioinspelningar upptäcka att man inte lyckas få fram 
sin egen röst eller sitt ”jag”. När detta händer så kan det bero på att man mentalt har spänt sig lite. 
Intervjupersonerna menar alltså att det finns en risk att fastna i ett härmande av andra artisters 
sångsätt. Det är något som man måste jobba medvetet med. Samtidigt belyser många av 
intervjupersonerna att det kan vara av godo att hitta sitt ”sound” 50 genom att härma. I dag finns 
fantastiska möjligheter att höra olika versioner av en låt genom internetsidor som Spotify eller 
Itunes. Det är lätt att skapa sig en bred uppfattning om olika musikaliska grepp, genrer eller hur en 
sångare tar sig an en tolkning. Det ger ett brett spektra som man kan plocka ifrån, lägga till eller 
skala av.  

                                                        
49 Artist 4. 
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Självförtroende och acceptans 

Artisterna och sångpedagogerna beskriver begreppet personligt uttryck genom många psykologiskt 
orienterade termer. Ett gott självförtroende eller åtminstone en acceptans inför sig själv och sin röst 
är en viktig förutsättning. Utan det blir ett framträdande för osäkert. En artist påpekar att om ett 
framträdande blir dåligt eller får ett svagt uttryck så kan det förmodligen bero på sviktande 
självkänsla i botten. ”Man bär inte hela vägen fram”, illustrerar hon. Självkänsla är det som 
kommer ut av att man har lyckats många gånger.  

Ju närmre man kommer en slags acceptans inför hur man låter, och tar beslut som handlar om 
att göra det bästa av sina förutsättningar vad gäller sin röst, så tror jag nog man kommer ganska 
nära ett personligt uttryck, för man låter oundvikligen som sig själv”.51  

En annan artist kan tvärtom se att även ett dåligt självförtroende kan vara kreativt. Han menar att 
det personliga uttrycket visar vem du är med alla dess goda och dåliga sidor. Sångaren måste inte 
ha en god självkänsla eller gott självförtroende för att nå ut, ibland är det bristen på just det som gör 
att man blir intresserad av det. Man måste bara våga uttrycka sig på något sätt. Självkänslan måste 
ha sin motpol. Att arbeta med sitt eget uttryck i sång kräver att man hittar en balans mellan att man 
är väldigt viktig, och att man faktiskt är helt oviktig. Det gäller att balansera tron på sig själv med 
en självdistans, man måste bevara lekfullheten. 

Att hitta balansen mellan de två ytterligheterna, att orka med att bära dem på något sätt, man 
måste ju vara så jävla stor i truten om man ska våga öppna munnen, och samtidigt är det bara 
här och nu…/…./Men det att man uppbringar det här: ”jag är viktigast i hela världen nu när jag 
ska öppna min mun, minsann!” och balansera med att man måste skjuta från höften, för annars 
blir man ju outhärdligt narcissistisk eller omnipotent eller crazy eller…52 

En liknande sorts motsättning talar flera om, bland andra en artist som efter ett år av mycket hårt 
jobb och sjukdom var väldigt skör. Under en audition till en musikalroll kämpade hon med att hålla 
balansen mellan känslan: ”Ni ska vara jävligt glada att ni får mig!” och ”Jag vill väldigt gärna ha 
det där jobbet också!”. Hon beskriver hur hon kämpade: 

Jag minns att jag hade tårarna som stod liksom här på mig, men jag sjöng den där jäkla låten. 
Och fick juryn att gråta! 53 

Olika typer av reflektion är värdefull. Att registrera hur man känner sig på scen och i studio och 
sedan acceptera det ger möjlighet för sångaren att låta som sig själv. Det är nödvändigt att lära sig 
att lyssna på sin egen röst, det hjälper sångaren att acceptera sitt uttryck och sin identitet. Att 
studera egna ljudinspelningar och filmer ger en mycket tydlig anvisning om hur man lyckats. Det är 
också viktigt att diskutera sina framträdanden med andra.  
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Trygghet  

Många av intervjupersonerna tar upp trygghet som förutsättning för att skapa personligt uttryck. 
Den kan bestå i säkerhet på alla omständigheter runt arbetet på scen, att man har bra sång- och 
ljudtekniska förutsättningar eller att man kan sitt låt- och textmaterial. Den kan också bestå i den 
grupp man är med i, oavsett om det gäller klassen man interagerar med som elev eller bandet man 
spelar med på scen. Trygghet med andra ger en sångare mod att skapa och vara sig själv. En lekfull 
inställning medverkar i det personliga uttryckets skapande. Det lösgör sångarens svårigheter att 
våga och gör att samspelet med medmusikanter blir friare.  

Med (namn på musiker) var jag också väldigt trygg, fast på ett annat sätt, för han var ju helt 
galen, och det var helt underbart. Han var ju jätteknäpp, jag har lärt mig jättemycket av honom. 
Han är ju helt genrelös, väldigt lite utifrån och in, han bara gör och man får hänga på bäst man 
kan. 54 

Medmusikantens egen trygghet bidrar till andras kreativitet. Att få slappna av och komma ur sitt 
skal är viktigt. När man leker bryr man sig inte om tankar om vad som är rätt och fel. Att släppa 
barriärerna, gör att man kan börja jobba med sig själv, även om man är väldigt blyg. Arbete med 
teaterimprovisation kan hjälpa, menar en av artisterna. En trygg sångare får ett tydligare personligt 
uttryck, menar en sångpedagog. 

Vi pratade om det, ”Vad är det vi vill höra? Vad vill man se?” Ja, då tycker de själva 
(sångeleverna) man vill se en person som går upp och bara ställer skåp, som bara ”är” låten, är 
jättetydlig i sin vilja, med vad de menar, och som man bara kan titta på och känna sig trygg 
med. Man vill känna sig trygg som publik. Och det blir man ju inte om någon är jättenervös. 
Och det är svårt när det är ett litet ensemblerum och det är åtta elever som lyssnar. 55 

Det finns många psykologiska aspekterna av artisteri. För sångpedagogen gäller det att skapa en 
trygg miljö i klassrummet. Det är en särskilt stor utmaning när man arbetar med ungdomar på ett 
musikgymnasium. En lärare kan inte säga åt en person att öppna sig, men läraren kan ge eleven en 
grund där eleven kan känna att hon vågar. På scen handlar väldigt mycket av modet om att må bra.  

Jag tror att man känner sig hemma, och att man verkligen tycker om det här. Jag är väldigt 
sällan nervös, till exempel, och en del säger att man ska vara det. Och okej, det är möjligt, men 
det kan inte jag. Jag ska inte vara det i alla fall. Det handlar väldigt mycket om att vara trygg i 
sin roll, kunna förmedla det, på nåt vis, utan att bli dryg och självgod. 56 

Närvaro 

När personligt uttryck blir som mest påtagligt för sångaren själv, uppstår i bästa fall en 
koncentration, som är så djup att den kan kallas för flow. 57 Närvaro beskrivs mest som en frånvaro 
av ansträngning, en känsla av att inte göra någonting eller en känsla av att stänga allt annat ute. Det 
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handlar om att vara som ett med sig själv, eller väldigt fri. Många beskrivningar av en samverkan 
mellan delar inom kroppen, musiken, texten och tanken finns bland intervjupersonerna. Några av 
de beskrivningar som förekommer är att de känner sig som ett med sig själv och att allting stämmer 
överens även fysiskt. De upplever att de inte tänker på folk runtomkring.  

De gångerna det går bra, då är det befriande, för att man, man är helt fri, jag kan göra vad jag 
vill, och det spelar ingen roll vad jag gör, för jag kommer inte att skada någon annan. Det 
drabbar ingen fattig, mina beslut eller mina val, jag kan känna mig jävligt fri, och misslyckas 
jag kan jag bära det, då får jag ta det…det är inte så att någon annan kan råka illa ut för att jag 
själv inte vet vad jag håller på med, (skratt). /…/Så fort jag får vara i fred, liksom själv, då 
känner jag mig fri. Så det har varit en positiv kanal. För mig är det bara så där att ”pust!” nu 
slipper jag pressen.58 

En av sångpedagogerna beskriver förnimmelsen som en upplevelse av just närvaro. Att tid och rum 
försvinner och att man får uppleva sångglädje. Sångaren tycker sig hamna i ett slags flow, där det 
finns tillgång till väldigt mycket av sig själv känslomässigt. Känslan grundar sig i att man hamnar i 
en total närvaro och koncentration. Man känner sig ”här och nu” och ”rätt för en själv”. 59 Känslan 
när allt stämmer beskrivs som en frånvaro av intryck: 

Det känns nästan som att man inte…är…där. Jag kan gå in så mycket, i liksom…men det är ju 
mest sången jag går in i. Det är lite så att…man tänker inte på folket runt omkring, man är bara 
i sitt huvud. Man stänger allting ute, nästan. Det kan nog nästan bli så att jag är lite i min egen 
lilla bubbla. 60 

Det är väsentligt att vara med i tanken på scen. Det psykologiska arbetet handlar om små, små 
nyanser. Det är ett arbete som ingår i en väldigt djup koncentration som man kan bygga upp under 
en hel dag innan en föreställning. Att arbeta med inre bilder är något som många intervjupersoner 
har använt som metod i sina framföranden. En metod är att använda bilder i sitt inre av tidigare 
framgångar för att suggerera fram en positiv känsla när man ska sjunga in nya låtar. Man kan 
frammana bilder av detaljer i det förflutna, som hur man går fram till mikrofonen i studion innan en 
tagning som man blivit nöjd med.  

Avslappning  

Ofta återkommande är artisternas och sångpedagogernas beskrivningar av att det personliga 
uttrycket känns mest påtagligt när man slappnar av. Att inte anstränga sig, att göra mindre eller att 
uttrycka mindre ger en effekt av motsatsen.  

Jag vet att jag jobbade jättelänge med den (låten, min anmärkning) och nästan försökte slappna 
av i VAD jag sjöng. Inte behöva uttrycka mig så vansinnigt mycket utan att jag bara slappnade 
av i rösten, du behöver inte vara så jävla duktig. /…/Att lite grann ställa sig bredvid sig själv 
och sjunga/…/ Jag har använt det knepet som en mental metodik sedan den gången./…/Och i 
alla fall mina öron hörs det som att jag slappnar av i uttrycket, överjaget får gå och lägga sig 
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någonstans/…/Man gör mindre, man tänker mindre på vad man sjunger och hur man sjunger, 
man bara sjunger. 61 

Några av artisterna upplever det som att man kan ta bort det som inte stämmer med ens egna 
konstitution i rösten. Tanken är att skala av och göra mindre. Det är möjligt att lyckas få fram sitt 
personliga uttryck väl även om man bara använder ett litet kroppsspråk. Det är inte nödvändigt att 
spela ut, det behöver inte vara teatraliskt, utan det räcker med att bara använda sin röst. 62 En artist 
beskriver ett samarbete med en annan musiker:  

Han sade: ”Uttryck ingenting! Försök att inte sjunga ens!” Och verkligen gå emot allt jag har 
lärt mig, liksom. Och DET blev så intressant, för då plötsligt hände det grejer, faktiskt./…/Då 
gick jag helt emot att försöka sjunga undertexten och vara övertydlig i mitt uttryck. /…/Jag vet 
att (namn på svensk artist) pratade om det där, att du ska inte sjunga på hundra procent, du ska 
sjunga på sjuttio. De där sista procenten kittlar. Men vad som är viktigt när du sjunger är att du 
har egna bilder i ditt huvud, och inte känner så väldigt mycket själv, du ska låta publiken känna. 
63  

Integritet och uppriktighet 

Integritet och uppriktighet hos artisten är essentiellt i det personliga uttrycket. De som får framgång 
som artister har ofta det gemensamt att de är nyskapande. Det är ofta en oväntad röst eller en 
oväntad idé i själva framförandet eller musikaliskt som gör att man fångas av det. Att vara speciell 
är slagkraftigt, menar flera av artisterna och sångpedagogerna. Den som inte följer konventionerna 
uppfattas ha ett starkt personligt uttryck. Utmaningen är att hitta en balans mellan det förväntade 
och det nyskapande. Det kan vara svårt att sjunga en viss musik för en publik som inte gillar 
genren. Det kan också vara svårt om publiken till exempel inte kommit för att lyssna på en själv 
som sångare. Sångaren kan frestas att lägga till lite manér för att fånga publiken. Ofta blir det helt 
fel. En bättre metod är att försöka mejsla ut ännu mer vad ens egna uttryck är, och bjuda på det. En 
artist som kan beröra trots att denna egentligen använder väldigt få uttrycksmöjligheter. Artisten 
kanske inte sjunger ut ordentligt och utnyttjar varken hela registret eller alla röstkvalitéer, men når 
ändå ut. Hon sjunger utan att göra avkall på vad hon vill, för hon vet vad hon vill förmedla. Men det 
är inte alltid lätt att hitta sig själv. 

Var någonstans i den här geggamojjan kan jag vara uppriktig, och känna…alltså, det är en 
uppriktighet och en kärlek i det jag gör, var kan jag hitta den kanalen, det rummet, då får man 
leta, det är också ett arbete/…/Känslan är om du har den här textraden, liksom, hur ska du få 
den att bottna i dig själv, hur ska du få det här att låta som att du kan fylla det med något 
meningsfullt, var någonstans, det behöver inte vara att man letar i ’Jag kommer ihåg den 
gången när min pappa sa…’, utan det är en känsla, vad landar det här i, jag måste hitta något 
som är uppriktigt, annars gör jag bort mig!64 

                                                        
61 Artist 4 
62 Artist 3 
63 Artist 1  
64 Artist 5 



 18 

Flera av intervjupersoner menar att ett sätt att förmedla sitt uttryck på kan vara att inte förställa sin 
röst särskilt mycket, utan stå för sin klang. Att utgå ifrån talrösten och sitt eget sound kan göra att 
sångaren uppfattas naturlig. Ett bra exempel är en mycket legendarisk amerikansk artist: 

Han gör sig ju inte till, liksom, över huvud taget, han sjunger som han sjunger. Han skulle ju 
aldrig liksom, göra ett manér för att det är coolt. Han är ju som han är, vill han komma in när 
det gått tre takter så gör han ju det, han skiter ju i att det skulle ha varit fyra, då får de ju hänga 
på. Eller vill han snacka tre minuter mitt i låten så gör han ju det. Han känns ju som en konstnär 
liksom, på det viset. Han har ju det i sin hand, liksom. Det är så stabilt. Han är fri att göra vad 
han vill. 65 

Relationella uppfattningar av personligt uttryck 

Inom den relationella kategorin finns uppfattningar av personligt uttryck som mellanmänskligt 
fenomen och uppfattningar av hur detta skapas. 

Samspel med publiken 

Flera av intervjupersonerna talar om samverkan mellan publik och artist. När en sångare får fram 
sitt personliga uttryck kan hon uppleva att hon kommit åt publiken, hon kan styra den. Samspelet 
beskrivs som en känsla av makt över situationen och publiken. Känslan är att både vara accepterad 
av publiken och att kunna styra dem: 

Jo, det kan ju kännas som att publiken är med en, man har dem i sin hand. Jag kan föra dem till 
höger och till vänster, hur jag vill, då. Jag tycker man märker ganska tydligt om man har deras 
uppmärksamhet. 66 

Känslan kan vara situerad, och kan komma som en överenskommelse med publiken:  

Det kan ju också vara lite med gospel, när jag sjöng gospel, då är det ju mycket uttryck och det 
är en personlig tro man sjunger om. Och då är det ofta någon som lyssnar och är där för att de 
vill höra det budskapet. Och där kan det ju bli många magiska stunder liksom. Man själv står 
för det man sjunger och de är ju med i det också. 67 

Det är lätt att komma åt uttrycket när känslorna finns i luften redan från början och man bara kan 
åka med, rida på folks förväntningar och använda det som finns i rummet. Upplevelserna som 
beskrivs handlar om att man får total uppmärksamhet, och att publiken är i stillhet. Det hör ofta 
ihop med att artisten samtidigt upplever sig göra ingenting, hon har en känsla av att vara nollställd, 
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eller i total avslappnad fokus. Om dessa känslor ska uppstå beror på en rad omständigheter. 
Förutsättningarna för att skapa ett samspel är beroende på förväntningarna hos publiken, deras 
förförståelse för artist och genre och hur publiken relaterar till det budskap som förmedlas. 
Uppfattningarna om att som publik uppleva en annan artist som lyckas med sitt utryck är att bli en 
del av en helhet, man sugs upp i en känsla större än sig själv. Upplevelsen av gemenskap är 
genomgående, som när förhållandet mellan artisterna eller musikerna på scen beskrivs från 
åskådarplats, de bara är tillsammans, och de leker. Flera av intervjupersonernas uppfattningar om 
personligt uttryck från publikens synvinkel handlar i stor utsträckning om att den vill känna sig 
bekväm. Det talas om att artisten bara är där. Publiken kan luta sig tillbaks och behöver inte vara 
nervös för dem på scen. 

Texten och berättandet 

Texten är ett kommunikationsmedel och en självklar utgångspunkt för det personliga uttrycket, 
anser många intervjupersoner. Att sjunga på sitt eget språk som publiken också förstår förbättrar 
avsevärt förutsättningarna för att nå ut. Samtidigt är det mycket mer utmanande än att sjunga på 
engelska, vilket är det mest använda språket. Texten möjliggör att man skapar inre bilder och sätter 
igång fantasiflödet, vilket skapar en känslomässig botten som avspeglar sig i sången och skapar 
samspel med publiken.  

Skillnaden mellan att sjunga på svenska och på engelska är stor. Uppfattningarna går isär om det är 
positivt eller negativt att börja sjunga på modersmålet. Att byta till svenska kan göra det svårare att 
hitta sig själv, det kan vara lite som att montera ner rösten, menar några av intervjupersonerna. 
Sångaren kan få börja om från början med att hitta det personliga uttrycket. Det kan också uppfattas 
tvärtom som att man verkligen får med sig publiken när att alla förstår språket. Att sjunga på 
engelska är mest frågan om ett imitationskunnande. Att börja sjunga på svenska kan vara som att 
komma hem. Att lyssna på texten i ett framförande kan ge en känsla av att bli starkt berörd. 

Och då tänkte jag, vilket otroligt starkt uttryck hon hade, dels var det textmässigt, jag bara såg 
hela situationen framför mig, och jag blev jätteberörd, faktiskt. 68 

Texten bör tolkas för att kunna internaliseras. Flera av sångpedagogerna använder sig av metoden 
att ställa frågor om texten, och kanske ge fasta förutsättningar till eleverna. På det sättet sätts 
fantasin igång. En effektiv metod är att bygga upp scener och arbeta fysiskt med gestaltningen. I 
musikalsammanhang är berättandet i centrum. Att arbeta fördjupat med gestaltning gör att 
karaktären i en låt kommer fram. Det kan upplevas som väldigt spännande att upptäcka olika lager i 
gestaltningen. Det är dock något som en av intervjupersonerna anser inte prioriteras tillräckligt i 
artistbranchen i Sverige. Hon jämför med hur det var när hon jobbade utomlands. 

Då jobbade jag ju otroligt mycket med uttrycket i rösten, vad som färgar rösten, och att du 
berättar någonting. Och det är ju så häftigt, för då kan du ju få så många olika lager, du kan 
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berätta någonting med klangen, och så kan du berätta någonting annat med texten, och så kan 
du lägga på nåt tryck i rösten som kan berätta någonting annat. 69  

Sångarens historia 

Personligt uttryck kan visas genom en sammansättning av många olika beståndsdelar menar många 
av intervjupersonerna. Den visas genom sångarens utseende och utstrålning, mellansnacken, hennes 
sätt att berätta texten, genrevalen och sammansättning av låtar i en konsert. Allt bildar en helhet 
som visar olika sidor av sångarens personlighet. Artistens historia utgör en tyst överenskommelse 
med publiken som öppnar upp för kommunikation. Historien visar på olika färger av artistens 
person, och bildar en helhetsbild. Flera av de intervjuade nämner att genom att skriva sina egna 
låtar eller sina egna texter tillåts personen komma till uttryck. Genom de karriärsval man gör skapas 
en historia som i sig kan sägas innebära ett eget uttryck. Att publiken lärt känna en artists röst eller 
person påverkar ofta upplevelsen av en konsert eller en inspelning.  

Det känns ju så trovärdigt, han har själv varit knarkare liksom…nej, men han skulle inte sjunga 
nånting som han inte tänkt över.70  

Överenskommelsen mellan artist och publik kan till och med få publiken att överse med stora 
musikaliska missar.  

Då tyckte jag också att det var väldigt gripande, då blev jag jätteberörd, faktiskt, för att hon bad 
nästan hela tiden om ursäkt för att hon inte kunde ta de där höga tonerna. Hon var inte i den 
formen som var för arton år sedan, när jag också såg henne på globen, då var hon i toppform, 
och liksom bara sjöng häcken av hela publiken. 71 

Paralleller finns till arbetet med sångelever. Sångpedagogen kan bli väldigt berörd av en elev som 
kämpat i motgång men plötsligt får till uttrycket.  

Samspel med medmusikanterna 

Kommunikationen med bandet eller andra medmusikanter är en återkommande beskrivning av det 
personliga uttrycket.  

Någonting som är väldigt viktigt, tror jag, är inte bara kommunikationen med publiken, att man 
tar in, utan kommunikationen och samspelet med de andra på scenen. Att man inte blir en 
”solist med kompband”. Att man verkligen visar att det här är mitt gäng, vi är bandet så att 
säga. 72 
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Detta är en fråga om social kompetens, och en fråga om lyhördhet inför andras åsikter och 
musikaliska impulser, att lyssna och släppa in andras tyckanden och försöka skapa någonting 
utifrån det. Samtidigt finns uppfattningar bland intervjupersonerna om att det är positivt att visa en 
tydlig musikalisk vilja. 

Om de är jättetydliga med vad de vill dynamiskt med låten så spelar ju jag så mycket bättre 
också. Då känner jag ju att jag bara åker med i deras värld. In i deras tåg, liksom. De kör låten, 
de är chaufförer längst fram och själv behöver man bara hänga på.73 

Kroppsliga uppfattningar av personligt uttryck 

Inom den kroppsliga kategorin finns uppfattningar av personligt uttryck som ett kroppsligt fenomen 
och uppfattningar av hur detta skapas. 

Kroppsspråk 

Kommunikation med publiken sker även med kroppsspråket som hjälp. Det naturliga kroppsspråket 
på scen är en viktig beståndsdel i uttrycket, men hur det ska visa sig har intervjupersonerna olika 
meningar om. Ett stort och yvigt sceniskt uttryck kan imponera men många uppskattar även det 
avskalade och stillastående. Intervjupersonernas uppfattningar om ett bra kroppsspråk kan vara 
både att dansa och röra sig mycket på scen och att stå rakt upp och ner och sjunga och i stället 
förmedla uttrycket med ögonen. I bästa fall är rörelserna på scen en förlängning av ens naturliga 
kroppsspråk.  

Jag tror att det kan vara både och, faktiskt. Man ska inte underskatta ytan, men… (skratt) jag 
lystrar ju själv efter det som hörs/…/Jag gillar ljud, jag tycker det är mindre viktigt hur folk ser 
ut. 74 

En förutsättning för att få ett uttrycksfullt kroppsspråk är att göra sig förberedd både fysiskt och 
mentalt inför ett framträdande.  

Det var väl mycket att man stod framför spegeln och låtsades att man hade konsert, i princip, 
då. Och så dansade jag ju väldigt mycket också hemma till låtarna.75 

Flera av intervjupersonerna har en otydlig uppfattning om både sitt eget kroppsliga scenspråk och 
deras egna ideal, däremot anses det viktigt att leva med det de andra musikerna gör, ”digga med”, 
och försöka göra det på ett naturligt sätt. Det bygger upp ett förtroende mellan publik och scen. 
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Intervjupersonerna uppskattar mest de artister som står stilla och levererar en text eller ett budskap, 
och tycker att det berör mer. Flera av intervjupersonerna upplever att det kan vara svårt att uttrycka 
sig kroppsligt på scen.  

Röstklang  

Sångarens röstklang tillhör de anatomiska och fysiologiska förutsättningarna som kan avgöra det 
personliga uttryckets karaktär. Rösten kan berätta sin egen historia oavsett textens innehåll. 
Eftersom klangen till stor del bestäms av de fysiologiska skillnaderna mellan människor kan den 
röstmässiga delen av det personliga uttrycket inte påverkas i någon större utsträckning. Röstklangen 
är alltså till viss del medfödd och opåverkbar. Den personliga röstkällan ses av många 
intervjupersoner som en stor och viktig del i det sammanhållna uttrycket.  

Jag tror, om vi pratar sångröst att vissa förutsättningar för sound har man rent fysiologiskt, det 
tror jag på. Att vissa har en sån ton som når ut och så. Vilket då kan vara att man är född med 
det, de här röstresurserna, ansatsröret ser ut på ett visst sätt, så att det bara klingar iväg och det 
bara blir värsta tonen/…/Det blir som ett personligt uttryck utan att man behöver jobba så 
mycket på det personliga uttrycket. 76 

Själva röstkvalitén kan beröra i sig. En del sångare, speciellt popsångare, får fram sitt eget uttryck 
helt frikopplat från texten. Då kan lyssnaren uppleva att själva soundet påverkar och berättar något i 
sig självt. Vi låter från födseln olika allihop och i de afro-amerikanska genrerna det finns inga 
mallar för hur sångröster ska låta. Samtidigt finns ett starkt stöd bland både sångpedagogerna och 
artisterna för tanken att undervisning kan vara väldigt utvecklande. Där kan sångaren få hjälp med 
att jobba med att få fram ett klangmässigt uttryck som upplevs äkta. 

Ja, jag tror att alla har det i sig, alla har väl ett personligt uttryck, men man kanske inte vet vad 
det är för någonting, eller hur man ska visa det eller hur man ska uttrycka det helt enkelt. Jag 
tror att vissa behöver inte hjälp med att plocka fram det. Medans vissa gör det. Så var det för 
mig i alla fall, jag hade det inte från början, trodde man, men tydligen så hade man det. Jag tror 
det är ens ID liksom.77 

Sångteknik 

Sångtekniska färdigheter kan uppfattas som en sorts personligt uttryck av många av 
intervjupersonerna. Teknisk förmåga anses ge ökad valfrihet och fler möjligheter i sjungandet. 
Flera menar att den typen av teknikträning som en sångare i popgenrerna kommer i kontakt med 
aldrig kan förstöra en sångares uttryck, vilket är ett förekommande motargument. Snarare utvecklas 
möjligheterna. Det skapar en bredd och ger en sångaren en känsla av att får större marginaler. 
Teknikträningen är på en enkel nivå i de Afro-amerikanska sammanhangen och handlar mest om att 
få bärighet. I sångteknik kan ingå att leva hälsosamt och hålla en viss disciplin, vara avhållsam från 
                                                        
76 Sångpedagog 1 
77 Artist 3 



 23 

alkohol, vara noggrann med sömn och värma upp rösten innan spelning. Övning av sångteknik 
hemma gör också stor nytta. Flera av intervjupersonerna resonerar runt att en god sångteknik krävs 
i vissa genrer. Det kan den klassiska musiken visserligen ge, men på köpet kan det bli tråkigt att 
lyssna på. I vissa Afro-amerikanska genrer är det stilenligt att röra sig fritt och kunna ”waila” eller 
improvisera, vilket kräver viss teknisk övning. Det är viktigt att ha både den tekniska färdigheten 
och känslan, särskilt om man vill bli en etablerad artist. I musikalvärlden behövs en mycket väl 
utvecklad teknik. Samtidigt finns det en risk med att ha för mycket fokus på tekniken. 

Jag tror teknik är där för att hjälpa dig, den får inte stjälpa dig. Den får inte ta över. Du ska lära 
dig teknik och sedan glömma den, det är ungefär som att cykla. Jag vet att (namn på svensk 
musikalsångare) har försökt ett tag att ’skita ner’ sin röst, att inte tänka tekniskt alls. Det 
behövde han gå in i ett tag. Men sedan när han gick in i (namn på musikal) så behövde han 
tänka tekniskt igen. 78 

Intervjupersonernas uppfattning överensstämmer sinsemellan angående vad teknikens största 
uppgift är. Det viktigaste är att sjunga på ett hälsosamt sätt. Rösten måste hålla i längden på turnéer 
och många konserter i följd. En bra teknik betyder att inte ha en skadlig teknik, tekniska ideal finns 
inte. Samtidigt är sångteknik viktigt ur uttryckssynpunkt, menar många. 

Musikaliska uppfattningar av personligt uttryck 

Inom den musikaliska kategorin finns uppfattningar av personligt uttryck som musikaliskt fenomen 
och uppfattningar av hur detta skapas. 

Musikens magi 

En beståndsdel i det personliga uttrycket som inte berörs i särskilt stor utsträckning jämfört med de 
andra kategorierna är de musikaliska parametrarna i ett framträdande. Dock betonas effekten av 
musikens kraft och magi. Lusten och glädjen i musiken måste finnas där. Om den gör det kan den 
vara en viktig budbärare av känslor. Musikens egen kraft kan ha en stark inverkan och lyssnaren vet 
inte alltid vad hon blivit påverkad av i ett framträdande. Det är svårt att skilja det musikaliska 
uttrycket från det personliga. Det är viktigt att inte bara ägna sig åt texttolkning utan att också 
musicera som sångare, använda rösten musikaliskt. Det finns en fara med att tänka: ”Ja, nu ska vi få 
folk att bli berörda, här!” 
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Vi bestämde att vi ska vara sångare, du vet, och inte bara så där superuttolkare: NN ska göra en 
”liten rolig twist” och NN ska vara ”förbannad”, och jag ska vara så defensiv och hela tiden 
trycka låten och texten framför mig. Vi skulle kliva ut, och våga vara lite sångare också.79  

Under sånglektionerna är det viktigt att som elev få en musikalisk upplevelse. Att man kompar bra 
är en förutsättning för att få till ett samspel mellan sångare och pianist. På det sättet kan man få 
inspiration och därmed stöd att uttrycka sig. Musiken har en stor inneboende potential i sig själv. 
När man sjunger vissa låtar behöver man inte arbeta så hårt för uttrycket, för musiken är så stark i 
sitt eget uttryck att det bara är att flyta med. Hur musiken arrangeras strukturellt och harmoniskt 
påverkar känslorna på ett sätt som är svårt att beskriva. Intrycket av ett framträdande kan påverkas 
starkt om musiken uttrycker starka känslor som till exempel vemod. Improvisation, timing, 
frasering, intonation och dynamik tas av flera intervjupersoner upp som något nära förknippat med 
personligt uttryck.  

Något som hon hade var att hon aldrig sjunger i de andras time. Hon har alltid en egen 
rytmisering, hon hänger lite, eller inte, men hon är aldrig liksom pang på beatet, som många 
andra sångare är, och av den anledningen blir det väldigt intressant på något vis.80  

Ett instrument och en sångare kan tillsammans skapa ett uttryck, tala tillsammans, och på så sätt 
bilda något intressant även om instrumenten och rösten var för sig inte spelas eller används särskilt 
uttrycksfullt. Publikens förförståelse för musiken är viktig. Förtrogenheten med den genre en artist 
rör sig inom kan avgöra publikens reaktioner. En utpräglad stilkänsla hos sångare eller band kan 
påverka uttrycket positivt, man förstår förutsättningarna för vad de ska göra. 

Hantverksmässiga uppfattningar av personligt uttryck 

Inom den hantverksmässiga kategorin finns uppfattningar av personligt uttryck som 
hantverksmässigt fenomen och uppfattningar av hur detta skapas. 

Att kunna materialet 

Kunnande ger trygghet. Något som de flesta av intervjupersonerna menar är en grundförutsättning 
för att kunna förmedla något på scen är att verkligen kunna sitt material. Att inte göra det kan 
innebära stress och nervositet och då går mycket i uttrycket förlorat. ”Man ska kunna sin låt eller 
stämma otroligt bra”, menar en intervjuperson. ”Det är mycket som falerar om man inte kan sin 
låt”. Några speciella metoder krävs inte för att lära sig låtarna. Säkerheten på materialet kan byggas 
upp genom att helt enkelt spela låten många gånger. Att spela låten i olika versioner och med olika 
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komp ger stor effekt. En metod kan vara att kompa sig själv och göra det med olika instrument, 
starkt och svagt, och prova olika stilar, eller prova låten i olika miljöer, tex promenera och nynna 
låten för sig själv. Några av artisterna tar upp att det tvärtom är bra att inte nöta för mycket på 
låtarna. 

Det är bra att vara förberedd. Ibland är det bra att inte vara det. För att det kan… minska 
pressen. Det beror på hur man är lagd…en del gillar ju det här med jättetydlig förberedelse, 
men om man förbereder sig för mycket då kan man inte släppa in.81  

Det är generellt sett bra att förbereda sig, men det är också bra att vara förberedd på att vad som 
helst kan hända. 

Det krävs tid och hårt arbete 

Det krävs tid och hårt arbete för att kunna få fram sitt personliga uttryck, menar flera av 
intervjupersonerna. Återkommande beskrivningar är att övning och repetition är grunden till det 
mesta som görs på scen och i studio. På det sättet skapas självförtroende och säkerhet i uttrycket. 
Alla detaljer måste slipas om och om igen. För att bli bra på scen ska man stå på scen många 
gånger. Att uppträda på olika typer av scener under olika förutsättningar ger viktig erfarenhet. Att 
lära sig acceptans, att förstå sin egen röstklang och att få en bra sångteknik kräver hård träning. Att 
ständigt vara aktiv och uppvärmd gör att det aldrig är ”långt till instrumentet” och de mentala 
processer som krävs i sjungandet. Det kan också krävas lång tid och mycket arbete för att hitta sin 
egen ”timbre” eller personliga röst och sin egen identitet. 

Jag tycker att först efter egentligen…tio år, började jag hitta någonting som liknade ett eget 
uttryck, en egen identitet. 82 

Intervjupersonerna betonar nyttan av viljestyrka och tålamod. En av artisterna menar att 
förutsättningen för att kunna spela in ett album är att han varit ute och spelat materialet live länge, 
gärna under ett år innan inspelningen. Flera av intervjupersonerna menar att det kan vara lika 
viktigt att få erfarenhet av att lyckas på scen likaväl som att misslyckas. En annan av 
uppfattningarna är tvärtom att självförtroendet kan komma av att man lyckats många gånger. Flera 
av artisterna har tränat sin mentala och sin fysiska kapacitet under ett helt yrkesliv och menar att 
man måste slita hårt för att hitta det som sen ska komma utan ansträngning. Man måste jobba hårt 
för att hitta det avspända förhållningssättet. Erfarenheten hos en sångare hörs i rösten och ger 
botten. I sångundervisningen är bristen på tid ett hinder för att eleverna ska hinna utvecklas.  

Saker och ting tar tid och måste få göra det, och man måste ha förtroende för att det kommer att 
funka jättebra, jag behöver inte fixa allting i dag, men jag ska göra allt jag kan för att du ska 
uppnå den högsta möjliga nivån i dag. För faktum är, när vi tittar i samhället, så har vi ingen 
aning om vad som krävs för att vara artist, för det kan helt plötsligt vara något annat. Så 
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egentligen, allt vi pratar om är ju just att vara sig själv, eller att hitta sig själv. För vissa 
kommer det snabbare, för vissa tar det tid.83  

Diskussion 

Syftet med denna studie är att belysa begreppet personligt uttryck i sång ur ett fenomenografiskt 
perspektiv. Frågeställningarna är: ”Hur uppfattas begreppet personligt uttryck i sång?” Och ”Vilka 
är förutsättningarna för att skapa personligt uttryck i sång?” Resultatet visar att personligt uttryck i 
sång uppfattas som psykologiska, relationella, kroppsliga, musikaliska och hantverksmässiga 
fenomen och att dessa också är förutsättningarna för skapandet av personligt uttryck. I inledningen 
av detta arbete utgick jag ifrån att svaren skulle gå att dela in i två tydliga kategorier: De 
begreppsdefinierande och de didaktiska, det vill säga i ”vad” och ”hur”. Tanken med det var att få 
svar på de frågor som ledde mig in på detta område: Hur ska en sånglärare kunna avgöra om en elev 
har lyckats uppnå ett personligt uttryck eller inte? Och: Vilka kunskaper krävs för att uttrycka sig 
personligt i sång? Vilket kan översättas med frågan: Vad är det man kan och förstår när man kan 
uttrycka sig i sång? Det visade sig inte möjligt att göra så definitiva skiljelinjer mellan hur man 
definierar begreppet uttryck och hur man skapar det. Många gånger blev det tydligt att svaren 
handlade om både och.  

Resultatdiskussion 

Lindström et al beskriver att expressivitet kan förklaras enligt en uppdelning i fyra huvudgrupper, 
att förmedla musikaliska strukturer, regler för emotionella strukturer som bestäms av 
uttrycksförmedlaren själv, slumpvisa skillnader som uppstår på grund av uttryckarens egna 
motoriska och uppfattningsmässiga begränsningar, fysiska rörelseprinciper som innebär att vissa 
aspekter av ett framträdande bör uttryckas i enlighet med det mänskliga rörelsemönstret. 84 Studiens 
resultat kan kopplas till flera av dessa grupper. De musikaliska strukturerna hittas i 
intervjupersonernas beskrivning av musikens kraft och struktur. Reglerna för emotionella strukturer 
som bestäms av uttrycksförmedlaren själv ser man paralleller till i den kategorin som berör 
psykologiska beskrivningar. Här finns många emotionella element som närvaro, självförtroende och 
acceptans etc. Dessa känslor uttrycks av förmedlaren och ger upphov till en expressivitet, vilket kan 
översättas med ett personligt uttryck. Intressant koppling kan också göras mellan slumpvisa 
skillnader som uppstår på grund av uttryckarens egna motoriska och uppfattningsmässiga 
begränsningar, och resultatet i studien. Kategorin Kroppsliga beskrivningar i studien berör de 
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fysiologiska begränsningar (eller resurser) som gör att sångrösten låter på ett visst sätt. Detta bidrar 
till det personliga uttrycket. Den grupp som enligt Lindström et al handlade om att ha ett naturligt 
rörelsemönster betonades även i denna studie: Scenuttrycket bör vara en förlängning av det 
naturliga kroppsspråket. 85 

Studien visar att intervjupersonernas uppfattning om begreppet personligt uttryck är att det till stor 
del berör psykologiska ämnen. Ämnen som identitet, integritet, självförtroende, trygghet och 
närvaro är teman som handlar om personen bakom sången och rösten. Stephen Nachmanovitch 
berör detta när han beskriver vikten av att vara avspänd och koncentrerad i arbetet på scen, vilket 
också tas upp av intervjupersonerna. I allt kreativt arbete riskerar man att råka ut för ”det dömande 
spöket”, som verkar hämmande på skapandet. 86 Även skådespelaren Krister Henriksson belyser 
psykologiska ämnen genom att betona vikten av avspänning och koncentration. Att stå på scen 
innebär att man befinner sig i ett i sig onormalt tillstånd menar han. Många naturliga funktioner 
upphör och man kan glömma att andas. Det gäller att hitta närvaron. För att det ska vara möjligt 
krävs en medveten träning i avspänning, vilket är grundläggande för all scenisk verksamhet. 87  

Intervjupersonerna har uppfattningen att personligt uttryck också är en relationell fråga vilket bland 
annat innebär att samspela med publiken. I den relationella kategorin ryms även sångarens 
livshistoria, som utgör en berättelse som påverkar kommunikationen med mottagaren varvid det 
personliga uttrycket förstärkas. Texten och berättelsen i den berättar en annan historia som skapar 
inre bilder hos mottagaren och skapar samförstånd. Detta förstärker känslan av sångarens 
personlighet och identitet, vilket tycks vara en central beståndsdel och själva essensen i många 
berättelser. Textens betydelse kan relateras till Susanne Leijonhufvud som menar att både texten 
och musiken har ett inneboende narrativ, en berättelse, och visar samma form i fråga om 
händelseutveckling och avslut. Ibland påverkar texten mer än musiken och tvärtom. 88 I den 
relationella kategorin ryms även samspelet med andra medmusiker. Samspelet sångare och band 
emellan är en förutsättning för ett personligt uttryck. Susanna Leijonhufvud belyser i sin studie 
något hon benämner intersubjektivitet. Fenomen uppfattas på ett subjektivt sätt men vi delar dem 
samtidigt med andra i omvärlden. Vi kan dela fenomenet trots att vi ser på det från olika perspektiv. 
Ett exempel på musikalisk intersubjektivitet är den i en ensemblesituation där musikerna är djupt 
eniga om de fenomen de tillsammans skapar. Alla i ensemblen måste uppleva puls, timing, groove 
eller tonalitet på samma sätt, på ett intersubjektivt sätt, för att ensemblen ska musicera som en 
helhet. 89 Denna helhet som sångare och band tillsammans skapar uppfattas, enligt 
intervjupersonerna i denna studie, som en del i det personliga och musikaliska uttrycket, som också 
kan beskrivas genom termer som improvisation, frasering, betoning, dynamik och intonation. 
Genom detta resonemang kan kopplingar göras även till de musikaliska parametrarna som 
beskrivits. Musikens egen kraft är väsentlig för hur det personliga uttrycket framstår. Med andra 
ord är personligt uttryck något som skapas i samverkan mellan bland annat relationella och 
musikaliska beståndsdelar. Hur bandet och sångaren samverkar och den musikaliska kraften eller 
magin i sig är medskapare till upplevelsen av uttryck. Paralleller kan dras till Bengt Molander som i 
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sin redogörelse av expressivitet i musikhistoriskt perspektiv visar att det har funnits olika idéer om 
musikaliskt uttryck ända sedan Platons tid. Att musikaliskt uttryck påverkar människans känslor har 
varit den mest rådande uppfattningen. Det som redovisas i resultat kan ses som ett exempel på att 
man på senare tid menar att musikens uttryck påverkar utan någon förutbestämd mening eller syfte. 
Musik beskriver bara känslor. 90Att musikens kraft kan framkalla starka känslor, vilket framgår av 
resultatet, visar sig även i Johan Sundbergs beskrivning av hur människor faktiskt påverkas av 
tonhöjd och tonstyrka enbart. Konsonanter och vokaler undantagna gör att vi kan uppfatta 
variationer i sinnesstämningar som tonen har programmerats att representera. 91Det sångliga 
uttrycket kan framstå som beroende av kroppsliga parametrar som personlig klang i rösten. Denna 
klang är fysiologiskt och anatomiskt betingad, och alltså medfödd, men går att påverka med teknisk 
övning, vilket förbättrar möjligheterna att uttrycka sig. Många pekar på att det är fullt möjligt att 
utveckla sin röst tekniskt och att utveckla sitt uttryck på en skola. Här kan anknytas till Lindström 
et al som pekar på att många populärmusiker ser expressivitet som något mycket viktigt. Teknisk 
förmåga ställs mot uttrycket, men tonvikten läggs på det senare. Dock menar Lindströms 
intervjupersoner att undervisning i musikaliskt uttryck inte är särskilt framgångsrikt. Bättre är att 
själv lyssna, analysera och reflektera över andra artisters musik. 92  

Frågan kan nu ställas hur sångundervisningen påverkas av resultatet. Skolverket anger riktlinjer för 
vad undervisningen i sång ska innehålla. Det centrala innehållet för kursen Instrument eller sång 2, 
100 p anger att kursen ska behandla följande centrala innehåll: Fördjupad instrumental spelteknik 
alternativt sångteknik, spel eller sång efter noter och på gehör. Den ska innehålla musikalitet, 
konstnärlighet, personligt uttryck och repertoar för det egna instrumentet. Musikalisk tolkning, stil 
och form ska behandlas. Den ska innehålla musikalisk instudering, konserter och andra former av 
publikframträdanden, scennärvaro och musikalisk kommunikation. Det mest grundläggande och 
påtagliga arbetet i sångundervisningen är, som jag tidigare påpekat, de sångtekniska. Det är också 
något som undervisningen bör hålla fast vid, att döma av utfallet och det överensstämmer väl med 
skolverkets plan. Musikaliskt uttryck är också en del av personligt uttryck och bör alltid finslipas. 
Skolverket sätter det i samband med repertoar, stil och form, vilket i viss mån underbyggs av 
resultatet. Det som inte står angivet i skolverkets anvisningar är textbehandling och gestaltning. 
Enligt resultatet är de dock viktiga moment som jag därför menar bör användas mer som metod i 
undervisningen. Vad som inte är särskilt definierat i det centrala innehållet är de psykologiska 
innebörderna av personligt uttryck, vilka är mycket betonade i resultatet. Det tyder på att det ändå 
kan vara viktigt att arbeta med det momentet. Att arbeta med exempelvis scennärvaro, trygghet och 
avslappning kan vara väsentligt. Identitet och integritet är intressanta områden som skulle kunna få 
plats i undervisningen. Här kan personlig utveckling och mental träning vara en möjlig metod. Det 
centrala innehållet berör också musikalisk kommunikation och instudering, vilket på ett visst sätt 
stöder uppfattningarna om värdet av samspel och att hårt arbete i form av exempelvis metodisk 
övning och instudering är väsentlig. Arbetet med de ensembler våra sångelever sjunger i hamnar 
därmed i ett nytt ljus. Här kan samspelet mellan musiker, sångare och publik utvecklas. 93 
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Intressant är nu också hur vi nu bedömer personligt uttryck i sång efter att ha tagit del av dessa 
resultat. Skolverket anger i kunskapskraven för nivå A i kursen Instrument eller sång 2, 110 p (här 
har den text som är relevant för studien kursiverats):  

Eleven tar ansvar för att studera in och framföra musikverk av större omfattning med tillfredsställande 
resultat. I sitt musicerande, efter noter och på gehör, uppvisar eleven ett gott konstnärligt och personligt 
uttryck och följer med säkerhet genrespecifika krav utifrån musikens historiska och kulturella 
sammanhang. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade musikaliska tolkningar utifrån genre 
och praxis. Eleven uppvisar en väl utvecklad spel-eller sångteknik och anpassar den väl till olika 
uttryck. Eleven spelar eller sjunger en omfattande grundläggande repertoar med tillfredsställande 
musikaliskt resultat. Eleven tar ansvar för instudering av musik, prövar några strategier för musikalisk 
instudering, upptäcker och analyserar spel-eller sångtekniska områden som behöver särskild 
uppmärksamhet samt arbetar efter lärarens instruktioner och egna, väl fungerande övningar i sitt eget 
övande. Eleven redogör utförligt och nyanserat för instrumentets konstruktion, funktion och vård, 
alternativt för röstfysiologi och röstvård. Eleven kommunicerar med och anpassar sitt musikaliska 
uttryck med tillfredsställande resultat till publik vid konsertframförande och anpassar sitt musikaliska 
uttryck till publik och medmusiker med lyhördhet.94  

 

Det är tydligt att kraven har en viss tyngdpunkt på det uttrycksmässiga på den här betygsnivån. 
Resultatet i studien stämmer väl överens med dessa krav. Eftersom resultatet så väl passar in på 
flera av kunskapskraven bör tvekan vara betydligt mindre angående hur man ska urskilja till 
exempel ett gott personligt uttryck eller hur en elevs anpassning till olika uttryck skall bedömas. 
Rent allmänt kan sägas att säkerheten kring värdet av och skapandet av personligt uttryck bör vara 
större. Med stöd av resultatet kan nog sägas att många av kunskapskraven handlar om att visa ett 
personligt uttryck: Resultatet ger en större förståelse för effekterna av de sammantagna kraven. 
Musikens kraft ansågs betydande för många intervjupersoner, men beskrevs bara i korta ordalag. 
Att andra parametrar betonades mer kan bero på hur frågorna ställdes. Frågorna berörde till 
exempel inte musikaliskt eller konstnärligt uttryck. Hade de gjort det så hade svaren troligen 
behandlat de musikaliska parametrarna i större utsträckning. Det kroppsliga sceniska språket anses 
av intervjupersonerna inte så viktigt. Detta kan tyckas förvånande. Troligen hade utfallet blivit 
annorlunda om artisterna hade kommit från andra genrer. En jazzsångare uttrycker sig annorlunda 
kroppsligt sett än exempelvis en popsångare, och bland artisterna tillhörde flera jazzgenren. En 
yngre artist uttrycker sig troligen också annorlunda än en äldre, och åldrarna är spridda i materialet, 
men de flesta av både sångpedagogerna och artisterna är över 40 år. Sångteknik tyckte alla 
intervjupersoner hade betydande inverkan på uttrycket. Här kunde man räkna med att någon skulle 
ta upp det som en riskfaktor på det viset att medveten sångteknisk träning förändrar och ”slipar ner” 
det personliga i uttrycket. Det ska erkännas att min uppfattning innan studien började möjligen 
grundar sig på att sångteknisk övning förut var mer klassiskt inriktad och på så vis kunde utmana 
det mer personliga och råa, oslipade. I intervjusvaren betonades mer en grundläggande sångteknik 
som går ut på att man håller rösten i trim och i stället ökar möjligheterna att uttrycka sig. Den 
positiva inställningen till teknisk träning har likheter med resultatet i Lindströms studie där 
musikerna betonar både teknisk övning och expressivitet, utan att det egentligen ställs emot 
varandra. 95 

                                                        
94 Skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurserh/gymnasieutbildning/gymnasieskola.  
95 Lindström, Research Studies In Music Education. 23. 
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Något av det mest intressanta och kanske också mest förvånande i resultatet är hur 
intervjupersonernas framhöll integritetens värde i det personliga uttrycket. Det är enigt min mening 
en av de större upptäckterna i detta arbete tillsammans med berättelserna om sångares identitet och 
livshistoria och hur de påverkar lyssnarens sammantagna intryck. En annan intressant lärdom är hur 
instudering betonats och hur viktigt det anses vara att få upprepa moment, till exempel att få 
möjlighet att stå på scen många gånger. Intressant är också beskrivningarna av närvaro som en 
frånvaro av händelse, en känsla av stillhet som inträffar när man inte anstränger sig alls. 
Sammanfattningsvis kan man se ett tydligt mönster i resultatet av studien: De flesta av 
beskrivningarna pekar mot samma innehåll, att göra sångarens personlighet synlig. Artisternas och 
sångpedagogernas uppfattning om begreppet personligt uttryck är att det innebär att se människan 
genom sången. Att höra, se och förstå hela människan, med sina fel och brister och med hela sin 
livshistoria. 

Urvalet av intervjupersoner har grundat sig i vissa intressen. Tanken med att intervjua både artister 
och sångpedagoger har varit att se om det eventuellt kunde finnas en skillnad mellan 
yrkesgruppernas uppfattningar om det personliga uttrycket i sång. Enligt min förförståelse för 
ämnet kunde det varit så att sångpedagogernas uppfattning inte överensstämde med artisternas till 
exempel i fråga om värdet av sångteknisk förmåga. Detta skulle i så fall medfört att 
sångpedagogerna inte anpassar sin undervisning till samhällets och musikbranchens verklighet. 
Uppfattningarna har visat sig överensstämma mer mellan yrkesgrupperna än väntat. Detta kan bero 
på att sångpedagogerna i större utsträckning än jag trott själva har stor erfarenhet som sångare. 
Likaså har alla artister erfarenheter av musikskolor och sångundervisning på olika nivåer. Möjligen 
är det därför många av uppfattningarna sammanfaller mellan yrkeskategorierna i så hög grad. Jag 
har av dessa skäl valt att inte särskilja svaren från de olika yrkeskategorierna. Samtidigt är det vissa 
drag som skiljer yrkeskategorierna åt. Det handlar till stor del om perspektivet de tar när de 
betraktar fenomenen. Artisterna tar oftare den skapandes perspektiv, ett första-person-perspektiv, 
och beskriver målande hur de arbetat med att skapa ett personligt uttryck. Sångpedagogerna 
behandlar ofta ämnet ifrån betraktarens perspektiv, ett andra-person-perspektiv. Det kan förstås 
anses vara naturligt. Sångpedagoger bedömer och betraktar oftare sång än vad artisterna gör, vars 
arbete i huvudsak går ut på att utveckla sitt uttryck. En tolkning av detta skulle kunna vara att man i 
något högre grad kan säga att sångpedagogerna är duktiga på att bedöma personligt uttryck utifrån, 
från publiken som subjekt, medan artisterna är experter på att skapa det, och då utifrån sångaren 
som subjekt. 

Metoddiskussion 

Den metod jag avsåg att använda i denna studie var den fenomenografiska. Vid avslutningen av 
detta arbete har jag dock erfarit att den fenomenografiska metoden kräver att presentationen av 
resultatet beskriver en högre uppfattningsnivå än vad som uppvisats i studien. Fenomenografin 
ställer höga krav på att få djuplodande svar på frågeställningarna, vilket kan åstadkommas med 
hjälp av stor uppmärksamhet på uttrycket ”uppfattningar av” till skillnad från ”uppfattningar om”. 
Det första exemplet, ”uppfattningar av”, anger att uppfattningarna är outtalade och inte reflekterade, 
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och handlar om ett sätt att förstå något eller ett sätt att erfara något. 96 De skiljer sig på det viset 
från rena beskrivningar av ett fenomen. Med det menas att jag skulle kunnat använda en högre 
abstraktionsnivå i mina kategorier och ännu mer tagit fasta på de mer outtalade och djupare 
innebörderna av uppfattningarna i intervjusvaren. På det sättet motsvarar detta arbete mer en 
kvalitativ än en fenomenografisk studie. Det stora antalet frågor kan vara en av orsakerna till att 
resultatet i studien håller sig på en mer konkret begreppsnivå. Ett färre antal frågor kunde med hjälp 
av följdfrågor eventuellt fått fram uppfattningar som rört sig på en djupare nivå, och exempelvis 
uppfattningar om musikens magi eller närvaro kunde i så fall ha utgjort egna kategorier. Detta hade 
motsvarat kraven på en korrekt utförd fenomenografisk studie bättre. Dock håller sig studien inom 
fenomenografins ramar i vissa avseenden. Fenomenografin riktar in sig på en fördjupad förståelse 
av både det mänskliga lärandet och av de sätt att förstå omvärlden som är ett resultat av detta 
lärande.97 Det menar jag att arbetet ändå har visat i och med en relativt djuplodande nivå på 
kategoriseringarna och analysen av resultatet. Det sammanfattade resultatet som visar uppfattningar 
av personligt uttryck som musikalisk magi, uppfattningarna av närvaro som en känsla av att vara ett 
med sig själv, och uppfattningarna av personligt uttryck som att se och förstå människan bakom 
rösten menar jag närmar sig ett resultat som ger en fördjupad förståelse av mänskligt lärande.  

Syftet med arbetet var att beskriva hur artister och sångpedagoger uppfattar begreppet personligt 
uttryck och hur det skapas. Frågan som i efterhand kan ställas är: Har studien bidragit till att få svar 
på vad intervjupersonernas uppfattningar är? De frågor som var utgångspunkt för studien menar jag 
trots allt har blivit besvarade på ett utförligt och varierat sätt. Metoden som använts kan nog sägas 
ha fungerat väl för att få svar på frågorna och stämt väl överens med syftet med studien. Studien 
kan dock inte sägas representera alla upptänkliga sätt att erfara personligt uttryck i sång. Utfallet 
kunde ha varit annorlunda om till exempel ett annat antal försökspersoner eller andra grupper än de 
intervjuade valts. 98 

Studien har hållit sig inom fenomenografins metoder till viss del i intervjutekniken beskriven i 
Intervjumetod och Urval. Tekniken som användes var enligt min uppfattning relativt lik så kallad 
projektion, då intervjuaren bäddar in fenomenet som undersökningen gäller i ett exempel. För att 
undkomma risken att få fram översiktligt beskrivna svar undveks i början frågor som ”Vad menar 
du med begreppet personligt uttryck?” I stället ställdes frågan: ”Kan du berätta om någon gång då 
du sett eller hört någon annan, artist eller elev ha ett tydligt personligt uttryck?” Alla frågor var 
däremot inte av den typen, vilket kan ha bidragit till mer beskrivande svar än vad som förväntas 
inom fenomenografin. Dock ställdes ändå frågan i slutet: ”Vad är din uppfattning om vad personligt 
uttryck innebär?”. Detta gjordes i syfte att vara säker på att få en sammanfattande konklusion ifall 
att svaren skulle ha varit svårtolkade eller rent av handlat om annat. Detta var dock inte nödvändigt, 
och frågan genererade som förväntat mer ytliga svar, vilket bekräftade teorin om hur man får 
djuplodande svar. Svaren på den frågan togs inte med i resultatet. Jag försökte även utvidga svaren 
med hjälp av probing, intervjupersonerna fick följdfrågor som ”Kan du utveckla det lite?”, ”Hur 
menar du då?” för att de skulle kunna fördjupa resonemanget.99 Följden på frågorna ändrades efter 
två intervjuer. Detta för att få fram en mer uppmjukande start i stället för att börja med att fråga om 
personernas eget uttryck, vilket jag uppfattade att intervjupersonerna kunde uppleva 
                                                        
96 Fejes, Handbok i kvalitativ analys,122. 
97 Ibid.,122. 
98 Ibid.,123. 
99 Ibid.,126. 
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konfronterande. En av frågorna i intervjuguiden var riktade mot sångpedagoger men ändrades om 
för att anpassas även till artisterna, frågan: ”Hur gör du som sångpedagog för att en elev ska 
utveckla ett personligt uttryck?” Ändrades av naturliga skäl till att lyda ” Hur gör du som artist för 
att utveckla ett personligt uttryck? Båda hade följdfrågorna ”Vad gäller övning och förberedelse 
inför framträdande/inspelning?”. Tanken med fenomenografisk analys är att få fram både skillnader 
och likheter mellan uppfattningar.100 Här tror jag att spridningen av intervjupersonernas 
erfarenheter och ålder har varit en styrka. En ung artist som medverkat i en talangtävling i tv eller 
en musikalartist har en helt annan erfarenhet än en äldre som sjungit jazz, visa och storbandsmusik 
under ett helt yrkesliv. Könen på intervjupersonerna är inte jämt fördelad. Här försökte jag få en 
jämnare fördelning, men det finns tyvärr inte särskilt många manliga sångpedagoger. Den 
fenomenografiska ansatsen är utvecklad för att bearbeta data från enskilda personer. 101 Därför har 
intervjuerna skett enskilt. Frågorna i intervjuerna gjordes utefter min förförståelse för ämnet vid 
starten av studien. 102 Något som jag måste anse har följt fenomenografins ramar väl är 
analysmetoden. Den för nivån relativt stora mängden data (10 timmar intervjuer) behandlades i 
stort sett helt enligt den fenomenografiska metoden beskriven i Fejes och Thornbergs ”Handbok i 
kvalitativ analys” vad gäller kondensation, jämförelser, gruppering, kontrastering etc och försökte 
på så vis göra intervjupersonernas uppfattningar så stor rättvisa som möjligt. 103.  
Sammanfattningsvis kan sägas att den metod som använts i denna studie trots vissa 
fenomenografiska tillvägagångssätt är kvalitativ mer än fenomenografisk. 

Som jag beskriver i ”resultatdiskussion” har mina frågeställningar både en ”vad-fråga” och en ”hur-
fråga”. Här hade jag kunnat analysera frågorna med två olika kategorisystem. Vartefter arbetet 
fortskred framstod dock svaren sammanflätade med varandra. Det gick inte att skilja beskrivningen 
av fenomenet ifrån skapandet av det, ”vadet” från ”huret”.104 Begreppet närvaro kan utgöra ett 
exempel. Närvaro, är det ett fenomen som publiken uppfattar som ett personligt uttryck eller en 
förutsättning för att sångaren ska kunna få fram det? Samma sak gäller till exempel god sångteknik, 
är det något som är en förutsättning för att kunna sjunga med personlighet eller något som är 
kännetecknande för en personlig sångare? Här krävs möjligen en annan typ av studie, där man 
skiljer på sångaren som subjekt och publik/lyssnare som subjekt åt. Av den här anledningen 
fortsatte jag arbetet utan att dela upp svaren.  

Redan vid valet av litteratur till bakgrunden görs bestämning av vad uttryck innebär. Vid en 
slagning på internet för att hitta material så väljs eller väljs områden bort som kunde varit relevanta 
för att fånga begreppets essens. Valen i studien gjordes efter min egen dåvarande uppfattning som 
grundade sig på erfarenhet, utbildning och tidigare studier av litteratur i området sång. Till exempel 
hade litteratur kunnat väljas som bara riktar in sig på det sceniska uttrycket, eller på textbehandling. 
I arbetet har ändå en kritisk inställning försökt hållas till det som kallas ”På förhand givna 
kategorier” i den kvalitativa ansatsen, och i stället har litteratur valts utifrån ett så brett perspektiv 
på fenomenet uttryck som möjligt. 105 Litteraturen i bakgrunden är som tidigare nämnts inte så 
omfattande. Väldigt lite är skrivet om ämnet. Därför utgör inte bakgrunden ett helt adekvat avstamp 

                                                        
100 Ibid.,129. 
101 Ibid.,122. 
102 Bilaga 1. 
103 Larsson, Kvalitativ analys, exemplet fenomenografi, 21-22. 
104 Kroksmark. Fenomenografisk didaktik. 2. 
105 Larsson, Kvalitativ analys, exemplet fenomenografi, 7. 
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till analysen. Å andra sidan är det lite av motivet till att den här studien görs. Det skulle vara 
intressant att se vidare forskning på hur publik eller lyssnare reagerar på olika förutsättningar för 
personligt uttryck utifrån den här studiens resultat. Vad händer om en sångare till exempel medvetet 
går igenom träning i avspänning, sångteknisk övning och koncentration för att få fram närvaro? 
Vad kan resultatet bli om man arbetar med personlig utveckling i syfte att stärka identiteten? Hur 
kan det personliga uttrycket påverkas om man arbetar målmedvetet med samspelet med band och 
publik? Här finns mycket intressanta frågor att gå vidare med. Jag har själv i och med det här 
arbetet fått många nya insikter om hur jag kan utveckla undervisningen i sång. Jag hoppas att detta 
arbete också har gett andra lite inspiration till det.  
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Intervjuguide 2 Lottens   14 02 23                  Bilaga 1 
 
 
Yrke, ålder, karriär, utbildning, kön 
 
 

	  
• Kan	  du	  berätta	  om	  någon	  gång	  du	  sett	  eller	  hört	  någon	  annan,	  artist	  eller	  elev	  ha	  

ett	  tydligt	  personligt	  uttryck?	  (Hur	  såg	  det	  ut,	  eller	  lät?)	  
	  

• Kan	  du	  berätta	  om	  något	  tillfälle	  då	  du	  upplevt	  att	  du	  själv	  fått	  fram	  ditt	  
personliga	  uttryck?	  (Hur	  kändes	  det?)	  (Hur	  var	  publikens	  reaktioner?)	  

 
• Kan	  man	  lära	  sig	  om	  personligt	  uttryck	  på	  en	  skola	  eller	  hos	  en	  sångpedagog,	  

eller	  är	  förmågan	  medfödd?	  	  
 

• Hur	  kan	  den	  undervisningen	  se	  ut?	  
 

• Hur	  gör	  du	  som	  sångpedagog	  för	  att	  en	  elev	  ska	  utveckla	  ett	  personligt	  uttryck?	  
(Vad	  krävs	  för	  att	  en	  elev	  ska	  utveckla	  ett	  personligt	  uttryck?)	  (Vad	  gäller	  övning?	  
Förberedelse	  innan	  framträdande/inspelning?)	  	  
	  

• Vad	  är	  din	  uppfattning	  om	  vad	  begreppet	  uttryck	  innebär?	  (Om	  du	  kan	  
sammanfatta?)	  

 
• Hur	  förbereder	  man	  sig	  bäst	  för	  att	  stå	  på	  scen?	  Hur	  förbereder	  man	  sig	  bäst	  för	  

att	  sjunga	  i	  studio/göra	  inspelningar?	  	  
 

• Finns	  det	  något	  rådande	  ideal	  eller	  trend	  för	  det	  personliga	  uttrycket?	  Hur	  har	  
det	  idealet	  skapats?	  (Möjlig	  följdfråga:	  trender,	  skivförsäljning,	  igenkänning,	  dvs	  
att	  man	  ska	  kunna	  känna	  igen	  rösten	  lätt)	  
	  

• Är	  en	  utvecklad	  sångteknik	  en	  förutsättning	  för	  att	  utveckla	  ett	  personligt	  
uttryck,	  eller	  tvärtom	  ett	  hinder?	  (Förklaring	  till	  det:	  Kan	  man	  få	  en	  för	  polerad	  
röst	  av	  att	  träna	  teknik,	  så	  att	  det	  personliga	  uttrycket	  liksom	  suddas	  ut?)	  (finns	  
det	  en	  motsättning?)	  
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Intervju med Lotten Andersson                                                                            Bilaga 2 
Val II Examensarbete 15 hp 
Stockholms Universitet SU 
Institutionen för Pedagogik och Didaktik 
 
 
INFORMERAT SAMTYCKE 
Enligt det vetenskapliga rådets forskningsetiska principer finns krav på förfarandet under intervjuer 
i forskningssyfte. Dessa har formulerats i fyra huvudkrav. Forskaren ska redogöra dessa för 
undersökningsdeltagaren.  
 
Informationskravet 
Intervjun kommer att användas i mitt examensarbete (15 hp) inom VAL II vid Stockholms 
Universitet. Syftet är att undersöka sångpedagogers och artisters uppfattning om hur man skapar 
personligt uttryck. Studien förväntas bidra till ökade kunskaper om möjligheterna för 
sångpedagoger att utveckla metoder för personligt uttryck i sångundervisningen. Den färdiga 
uppsatsen kan efter godkännande komma att offentliggöras på en uppsatssida på Internet.  
Du kommer att medverka i undersökningen som en av 10 intervjupersoner.  
 
Samtyckeskravet 
Du har rätt att bestämma om, hur länge, och på vilka villkor du vill delta i intervjun. Ditt deltagande 
är frivilligt och du har rätt att avbryta intervjun när du vill. Du riskerar inte att  påverkas att fortsätta 
om detta skulle ske. 
Du ger ditt samtycke genom att skriva under med namnteckning i detta dokument. 
 
 
Konfidentialitetskravet 
Intervjun kommer att spelas in på dator i programmet Garageband och på en iPhone. Intervjun 
kommer att ske enskilt och i så stor avskildhet som möjligt. Ljudfilerna kommer sedan att 
transkriberas (skrivas ut) i ett dokument. Namnen på deltagarna i undersökningen kommer att kodas 
och avidentifieras. Ljudfilerna kommer att förvaras oåtkomligt för andra än mig själv. När 
examensarbetet är klart kommer ljudfilerna att raderas. I det skriftliga arbetet kommer jag inte att 
lämna ut information som gör att du som intervjuperson kan identifieras. 
 
 
Nyttjandekravet 
Uppgifterna kommer inte att utnyttjas för kommersiellt eller i annat än vetenskapligt syfte. 
 
Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i intervjun: 
 
 
Namn:........................................................................................................................................ 
 
Ort och  
datum:.......................................................................................................................................... 


