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Sammanfattning  

I detta arbete utforskas instrumentalistens identitet i sambandet mellan sångröst, kropp och 

instrument. Arbetet ramas in av två soloframträdanden på kontrabas och sång, ett i början av 

processen och ett i slutet. De analyseras och jämförs. Undersökningen mellan de två uppspelen går 

ut på att hitta vägar mellan röst och instrument genom att använda vokalmetodik, basal 

kroppskännedom, andning och närvaro som arbetsmetod. I det första uppspelet upplevs 

begränsningar musikaliskt och tekniskt vilket hämmar musiken, det blir därav inte lika nyanserat 

som det andra uppspelet som har en högre närvaro och inverkan på publiken men samtidigt djupare 

fallgropar när gamla ovanor kommer tillbaka. Helhetsupplevelsen är en resa mot högre närvaro, 

starkare självbild och en starkare förening med sitt instrument.  

Nyckelord: Basal kroppskännedom, Kontrabas, Övningsmetodik, Vokalmetodik, Scennärvaro, 

Självförtroende, Ergonomi 
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1 Inledning och bakgrund 
Min persona som kontrabasist är inte helt olik min personlighet. Jag har alltid fått höra att jag 
spelar väldigt svagt och försiktigt, att jag kunde ta mer plats. Jag har inte tyckt om att spela solo i 
jazzsammanhang då jag aldrig hittat ett bra sätt för mig att lära mig musikteori och mest hamnar i 
att jag får gå på gehör och inte riktigt vet vad jag gör. Rösten och kroppen har inte varit något jag 
gillat att ha med mig på scen, det har mest varit ett nödvändigt ont och jag har tackat mig själv 
många gånger för att jag har ett så stort instrument att gömma mig bakom.  
 
Att koppla ihop teori och musicerande har varit en annan utmaning. Mina teoretiska kunskaper är 
trots år av studier bristfälliga då jag alltid haft svårt att koppla ihop skalor och böcker med att spela 
bas. Jag har spelat så pass länge att jag inte alltid vet vad jag spelar för toner, det sitter i händerna 
och jag är van vid att ta mig igenom låtar som jag inte kan genom att spela taktiskt grumligt och 
svagt för att inte mina brister ska märkas. Detta skapar naturligtvis bara en ond cirkel. Jag tar mig 
igenom låtar men med känslan av att jag är värdelös, men eftersom jag tar mig igenom låtarna har 
jag inte heller kunnat konkretisera vad det är som jag inte kan. 
 
För två år sedan började jag läsa på om rösten inför en skoluppgift och blev väldigt fascinerad. 
Inom sång talas det om att ha fötterna på jorden, ha med sig andning, kropp och knopp. När jag 
sjunger falskt ska jag lyfta min blick, när jag sjunger för svagt ska jag luta mig mot mitt magstöd. 
Inom instrumentalundervisning pratas det inte så. Jag får höra att armen hänger för att jag är svag i 
armen, att jag ”bara” borde spela starkare när jag spelar svagt, när jag spelar falskt sitter fingret på 
fel ställe. När jag läste om rösten var det inte långt till att jämföra med kontrabasen. Det slog mig 
hur olika vi jobbar med de två instrumenten. En idé tog form. Jag ville prova att ändra mitt 
förhållningssätt till min röst och lära känna den. Jag ville lära känna hur jag låter, andas och 
använder mitt inre instrument. Skulle jag med detta som verktyg kunna spela kontrabas på ett nytt 
sätt?  

Hösten 2020 ramlade jag och bröt min tumme på vänster hand. Under flera veckor kunde jag inte 
spela kontrabas som jag brukade. När skolan kom igång behövde jag hitta något annat att fokusera 
på i väntan på att handen skulle läka. Detta var ett perfekt tillfälle att prova något annat, jag 
bestämde mig för att ta sånglektioner och ge min idé ett försök. 
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1.1 Syfte, frågeställningar  
Syftet med arbetet är att utforska relationen mellan rösten och mitt instrument, kontrabasen. Med 

hjälp av rösten och kroppen vill jag utveckla mitt förhållningssätt till kontrabasen och hitta nya sätt 

att ta mig an improvisation, musikteori och samspel. Arbetet syftar också till att hitta verktyg att 

utvecklas som basist genom att lära mig mer om min röst. 

1. Hur påverkas jag som instrumentalist med en utvecklad medvetenhet om min röst och min 

kropp? 

2. Vilka verktyg kan jag få från denna utvecklade medvetenhet som kan appliceras på mitt basspel? 

3. Hur påverkas mitt basspel när jag sjunger samtidigt? 

4. Hur kan jag med hjälp av rösten utforska improvisation och musikteori som jag sedan kopplar till 

mitt musicerande på mitt instrument kontrabasen? 

1.2 Teoretisk anknytning och tidigare forskning 
1.2.1 Fri improvisation 

Det finns de som säger att allt vi gör som människor är improvisation, att vi är utelämnade åt vårt 

öde hur mycket vi än planerar. Vi måste improvisera. Gunnar Valkare skriver i sin bok Varifrån 

kommer musiken?  om hur improvisation har varit med oss från start när vi för 200 000 år sedan satt 1

och skapade världar av ljud, rytm och dans i grupp med varandra . På andra sidan står de som säger 2

att inget är improvisation, att det är omöjligt. Det är grundat på Freuds tanke om psykisk 

determitism som innebär att allt vi gör bygger på vår historia och våra erfarenheter. Vi kan inte säga 

eller göra något nytt, allt bygger på var vi kommer ifrån och är en produkt av detta .  3

Att förklara fri improvisation kan vara komplicerat men det som vi kallar modern fri 

improvisationsmusik jobbades fram på jazzscenen i 60-talets USA och Europa . Den tidiga fri-4

jazzen byggde mycket på att släppa noter, tonart och taktart och istället fokusera på ljud, energi och 

driv  - släppa musikerna fria att göra vad de ville. Detta har sedan utvecklats och idag kan det vara 5

 Gunnar Valkare, Varifrån kommer musiken? (Utan ort: Gunnar Valkare & Gidlunds Förlag, 2016) 25-26, 371

 Ibid “ Första åldern: Det skriftlösa tillståndet ” 77-862

 “Vad är improvisation och varför improvisera?” Hämtad April 25 2021 3
https://bergmark.org/varfor 

 Nationalencyklopedin, frijazz. hämtad 2021-06-08  4
http://www-ne-se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/frijazz 

 Ibid.5
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svårt att definiera konstformen som en specifik genre . Johannes Bergmark, etablerad fri-6

improvisatör, beskriver det som ett rum där man kan utvidga friheten, undersöka frihetens 

möjligheter, experimentera med livets möjligheter och uppfinna nya friheter . Detta kan involvera 7

frihet i musiken, men också i rörelse, kropp, ord, bild, form och instrument. Det kan beskrivas som 

att varje individs definition av frihet sätter ramarna för vad som är fri improvisation. 

Nina de Heney är en av Sveriges mest säregna kontrabasister och ett framstående namn på den fria 

improvisationsscenen. Hon är född 1962 i Schweiz och har studerat kontrabas på New England 

Conservatory of Music i Boston och Högskolan för Scen och Musik i Göteborg (HSM) . 1992 8

började hon framföra solokonserter och har under sin karriär tagit fram flertalet unika tekniker där 

hon jobbar med kropp, koreografi och kontrabas i symbios. Under sin karriär har Nina släppt tre 

hyllade soloskivor (discots) och deltagit i olika konstnärligt gränsöverskridande projekt som lett till 

flertalet olika diplom och utmärkelser . Hon ses ofta jobba i samarbete med dansaren och 9

koreografen Anna Westberg. För tillfället bor Nina i Göteborg och var hösten 2020 aktiv med 

ljudinstallationen ”2” för tio kontrabasar på röda sten i Göteborg . En installation som dessvärre 10

inte blev av pga Covid-19.  

 

1.2.2 Rösten - vår spegelbild 

En ton börjar i andningsapparaten och det sångare kallar stödet. Detta innefattar bukmuskler, 

diafragma, revbensmuskler, lungor och luftrör och det är här vi styr luftström och lufttryck. Om 

stämbanden förs samman samtidigt som luft pumpas ut från lungorna börjar de vibrera och ljud 

bildas . Enkelt kan man tycka, men det slutar inte här. Förutsättningen för en bra luftström bygger 11

på en god hållning, därav hur vi står på våra fötter och staplar vår kropp enligt Eva Thörnqvist 

Nyman som är en av alla röstpedagoger som poängterar vikten av hållningen för att få en stark och 

 ibid.6

 “Vad är improvisation och varför improvisera?” Hämtad April 25 2021 7
https://bergmark.org/varfor 

 “Nina de Heney | RNM | Resurs Ny Musik” Hämtad mars 20 2021  8
http://rnm.nu/onlineportfolio/nina-de-heney/ 

 NinadeHeney "Nina de Heney”, Hämtad mars 15 2021 9
https://www.ninadeheney.com/biografi/ 

 Röda Sten Konsthall “INTSÄLLT! Levande Musik”, Hämtad mars 20 2021  10
http://www.rodasten.com/rs_events/view/levande_musik/?lang=se

 Sång i Fokus "Rösten - Anatomiskt”, Hämtad april 25 2021 11
https://sang.ifokus.se/discussion/728463/rosten-anatomiskt
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bärande sångröst . Stämbanden står i förbindelse med en nerv, den stora vagusnerven. Den stora 12

vagusnerven utgår från skallbasen och leder sedan genom halsen, hjärtat, lungorna, magen och 

tarmkanalen. Den har således kontakt med stor del av vår kropp och våra viktigaste organ enligt 

Törnqvist Nyman . Andningen är röstens motor, en naturlig andning ger de bästa förutsättningarna 13

för en välmående röst. Omvänt är en välmående röst också bra för vår kropp, fri andning masserar 

våra inre organ och vibrationerna från rösten frigör energier i kroppen, något som fysioterapeuterna 

Gertrud Rosendal och Agneta Wibergs fördjupar sig i sin bok Levande människa . När vi arbetar 14

med rösten involveras hela kroppen på köpet. Det slutar inte heller här. 

 

Forskare är inte helt överens om hur stor vikt kroppskommunikationen har när vi uttrycker oss men 

att den är viktigt är en vedertagen sanning. Detta trycker till exempel professorn Albert Mahrabian 

på i sina studier av vilket Chris Anderson refererar till i sitt Ted Talk. Han menar att vi som lyssnare 

läser in 55% av kroppsspråk och icke-verbal kommunikation när vi samtalar med någon annan. 

Förutom att förmedla ett budskap kan en god relation till den egna rösten också förbättra vår 

självuppfattning och självförtroende säger Chris Anderson . Och det går att gräva djupare. Gunnar 15

Valkare resonerar i sin bok om hur sångrösten varit med oss från första början som ett sätt att 

kommunicera, skapa samhörighet och förstå varandra . Körsång är en av våra vanligaste 16

folkrörelser i Sverige. Närmare 600 000 beräknas sjunga i kör  och många anser att det är på grund 17

av vårt behov av att tillhöra en grupp och känna samhörighet . Det slutar inte heller här  - den som 18

börjar utforska området ser snart att rösten är tätt sammankopplat med allt vad det är att vara 

människa . Rösten speglar den vi är. 19

 

Ingela Hellsten är född 1970 i Göteborg och sångpedagog för improvisations- och 

 Törnqvist Nyman, Eva, Rösten en spegelbild (Varberg: Argument Förlag, 2006) 3812

 ibid. 1513

 Gertrud Roxendal, Agneta Winberg, Levande människa - Basal Kroppskännedom för rörelse och vila (Stockholm: Natur och Kultur, 2002) 8514

 Andreson, Chris, TED Talks : The Official TED guide for public speaking  (New York: Houghton Mifflin Harcourt Publishing) 1915

 Valkare - “ Första åldern: Det skriftlösa tillståndet ” i Varifrån kommer musiken? 77-8616

 Nationalencyklopedin, kör. hämtad 2021-06-08 17
http://www-ne-se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/kör 

 Lena Björk-Franzén och Madeleine Uggla, Röstlust! Sång, tal och tanke, Stockholm: Livonia Print, 2013, 2918

 Gertrud Roxendal, Levande människa 8419
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musikutbildningarna på HSM. Hon har studerat vid HSM och sedan frilansat och jobbat som 

sångpedagog. Hon har under sin verksamma sångkarriär jobbat med flertalet olika grupper och 

musiker på turnéer både i Sverige och internationellt . Hon är nu på HSM i Göteborg och leder 20

undervisningen av sång, vokalmetodik, ensemble och fristående kurser som vokal improvisation 

med personligt uttryck . 21

1.2.3 Basal Kroppskännedom 

Basal Kroppskännedom kom till Sverige runt år 1970. Det är en västerländsk bearbetning av den 

flera hundra år gamla Kinesiska rörelsekonsten Thai Chi kombinerat med Zenmeditation och 

handlar om att utforska sitt rörelse-, hållnings- och andningsmönster genom medveten närvaro. Till 

en början var det en behandlingsform inom psykiatrin men spred sig snabbt till hela 

sjukgymnastiken och blev bland annat en vanlig behandlingsform vid långvarig smärta . Tekniken 22

är en fysioterapeutisk och vetenskapligt beprövad metod och består av enkla kroppsrörelser i 

samverkan med andningen och tankarna . Syftet är att hitta balans i kroppen och få fram ett 23

grundläggande ergonomiskt och funktionellt sätt att använda sin kropp i vardagen . Bålstabilitet, 24

balans, koordination, närvaro och andningsmönster tränas under utövandet och kan appliceras på 

såväl fysisk aktivitet i vardagen och yrkesarbete som rehabilitering och vid vila . 25

 

På IBK - Instutitionen för Basal Kroppskännedom i Sverige går det att läsa om flera av de positiva 

effekter som Basal kroppskännedom kan föra med sig. Att utöva Basal Kroppskännedom innebär 

bättre förutsättningar för fysisk balans och stabilitet. Det medför regleringar av det autonoma 

nervsystemet som avslappnade muskler och friare andning. Det ger också en ökad kontakt med 

kroppen som leder till välbehag och ökad självkänsla. En ökad förmåga att hantera känslor och 

 Tarja Karlsson Häikiö, Monica Lindgren, Marléne Johansson, Texter om konstarter och lärande, ”Ingela Hellsten”. 2014 20
https://130.241.16.4/bitstream/2077/37568/1/gupea_2077_37568_1.pdf

 Göteborgs Universitet "Ingela Hellsten” Hämtad april 20 2021 21
https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/ingelabergman-hellsten

 Roxendal, Winberg, "Detta är en övningsbok”, Levande människa 15-20  22

 Anna Sannum Carlsson, Wiveca Cederhag, Basal Kroppskännedom "Små rörelser med stor potential” Hämtad April 25 2021 23
http://www.basalkroppskannedom.se/sma-rorelser-med-stor-potential/

 Ibid.24

 Roxendal, Winberg, "Detta är en övningsbok” 15-2025
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hantera smärta eller ångest är också positiva effekter för utövare av Basal Kroppskännedom. Basal 

Kroppskännedom kan därmed vara en väg till högre välbefinnande i livet .  26

 

Lena Mattsson är Leg. Fysioterapeut på Omtankens vårdcentral, BVC & Rehab  i Göteborg och 27

med utbildning inom basal kroppskännedom. Hon har varit en viktig vägledare i mitt arbete med 

kroppen och andningen.  

1.3 Metod och material  
Mitt arbete inramas av två mindre framträdanden som ger en grund för att kunna svara på mina 

frågor. Det första framträdandet var i november när jag var i början av mitt arbete och det andra var 

i mars när jag hade haft några månader med min nya arbetsmetod.  

Mellan september och mars arbetade jag med att lära mig mer om kroppen, kontrabasen och rösten. 

Jag tog under hela perioden också sånglektioner individuellt och i grupp under ledning av 

sångpedagogen Ingela Hellsten. Jag tog under hösten lektioner för kontrabasisten Nina De Heney. 

Tillsammans med sångare har jag utanför skolan gjort teknik-, och samspelsövningar och haft 

samtal kring rösten. Vid ett tillfälle gjorde jag en intervju med sångaren Clara Fornander. Under 

ledning av fysioterapeut Lena Mattsson har jag bekantat mig med min kropp och andning genom 

terapiformen Basal Kroppskännedom. Vid sidan av det har jag gjort egna studier via YouTube och 

med hjälp av litteraturläsning. Allt jag samlat på mig har jag tagit med till övningsrummet för att 

laborera med övningar runt röst, kropp och kontrabas. 

 

I slutändan jämförde jag de båda uppspelen som har ramat in mitt arbete. Då detta är en studie i en 

kreativ arbetsprocess har jag dragit slutsatser utifrån mina egna upplevelser. Jag skrev ner mina 

tankar vid båda framträdandena och jämförde med reflektioner när jag lyssnade på det inspelade 

materialet i efterhand. För att få en bild av skillnader mellan de två uppspelen har jag använt mig av 

feedback och kommentarer från åhörare och handledare. 

Lektioner, övning och övrig inspiration har kontinuerligt följts upp med hjälp av regelbundet 

loggboksskrivande, film- och inspelningsupptagningar från många av övningstillfällena. 

Inspelningar och loggbok har jag sedan gått tillbaka till för att analysera och dra slutsatser ifrån. 

 IBK, "Vad är basal kroppskännedom?”, Hämtad April 25  26
http://www.ibk.nu/vad-ar-bk/

 Omtanken Hämtad April 25 2021  27
https://omtanken.se/vardcentraler/majorna/
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1.3.1 Beskrivning av underlag för min studie 

- Sånglektioner med Ingela Hellsten, 4 stycken individuella och 6 stycken i grupp mellan september 

2020 och mars 2021  

- Lektion och samtal den 6 januari med Clara Fornander om vokal övningsmetodik för musikteori 

och gehör. 

- Samtal och lektioner med Nina de Heney, 4 st mellan september och november 2020. 

- Kroppsövningar och medveten närvaro med hjälp av YouTube-klipp september till november 2020 

och Basal Kroppskännedom i grupp ledd av Lena Mattsson 5 st januari till mars 2021.  

- Framträdande 1, inför sångstudenter och handledare Ingela Hellsten den 30 november 2020. 

- Framträdande 2, inför improvisationsstudenter och handledare Ingela Hellsten och Thomas 

Markusson den 19 mars 2021. 
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2. Beskrivning av process och resultat 
Det var många parallella processer igång. Jag har valt att redovisa det i olika teman enligt följande: 

Sånglektioner - med fokus på röstteknik, scennärvaro, uttryck och vokal improvisation 

Kontrabaslektioner - med fokus på teknik, fri improvisation och kontakt med kontrabasen 

Basal kroppskännedom - med fokus på andning och hållning 

Varje tema är uppdelat i  

Insats 

Reflektion 

Analys 

Därefter följer en del om mina två framträdanden.  

2.1 Sånglektioner och röstövningar med fokus på röstteknik, scennärvaro, 
texttolkning och uttryck 
2.1.1 Insats  

Jag bytte under hösten 2020 ut mina kontrabaslektioner och tog istället lektioner i sång med Ingela 

Hellsten som lärare. På lektionerna hade vi fokus på andning, uttryck och grundläggande 

röstkännedom. Vårt fokus i början låg i att göra volymstärkande sångövningar och vidga min 

uttryckszon. Jag fick också jobba mycket på att koppla in kroppen och föra samman ljud och 

andning med stora rörelser, hållning och ansiktsuttryck. Ingela påpekade att jag gärna stod med 

tillbakadragen hållning. Eva Törnkqvist Nyman beskriver det i sin bok Rösten en spegelbild som ett 

vanligt fenomen idag, speciellt bland unga tjejer. Axlarna pekar inåt, nacken skjuter fram och 

rumpan pekar utåt. Det är en hållning som ofta grundar sig i osäkerhet eller svag rygg . Ingela 28

berättade att det är som en vana man måste jobba bort och utmanade mig därför både i att ta i och ta 

att ta plats. Jag fick till en början övningar genom youtube-videos där bland annat röstcoacherna 

Freya Casey visar tillvägagångssätt för att hitta sitt magstöd  och Madeleine Harvey ger övningar i 29

belting . Belting är en sångteknik som används främst inom afroamerikansk sångteknik. Jo Estill är 30

en etablerad röstspecialist och hon beskriver belting i en av sina övningsböcker med att klangen är 

stark, distinkt och ljus och många kan uppleva den som fysiskt ansträngande då det krävs mycket 

 Törnqvist Nyman, Rösten en spegelbild 3828

Freya Casey - Freya’s Singing tips (2015 maj)  29
Video: www.youtube.com//watch?v=60jXu4B0R6M 

Madeleine Harvey - How to belt high notes when you sing (2018 feb)  30
www.youtube.com/watch?v=u4PWEvQ0KYY 
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energi över hela registret för att få till det rätt . Jag fick övningar i att berätta med min kropp 31

genom att jobba på ögonkontakt, kropps- och ansiktsuttryck då jag skulle gestalta olika känslor 

utifrån texterna i de låtar som jag jobbade med. Vi utgick från olika standardlåtar när vi jobbade och 

applicerade övningarna på dem. 

 

På våren 2021 började jag i en ny kurs - Sångimprovisation med personligt uttryck. Det är en kurs 

för den som vill utveckla sin förmåga att improvisera med rösten som instrument och 

uttrycksmedel . Denna leddes också av Ingela Hellsten men var i helklass istället för individuellt. 32

Under kursen jobbade vi med att uttrycka oss och förmedla en text eller känsla. Lektionerna bestod 

av interagerande sångövningar, framträdanden för varandra och improvisationsteori. Vi fick också 

analysera text och öva på att framföra låtar med olika känslor. (Se Bilaga 1) Inför varje lektion hade 

vi en redovisningsuppgift där vi ofta skulle framföra en egen version av en låt eller ett stycke. Jag 

involverade gärna kontrabasen när jag övade men kom till lektionerna i egenskap av sångare. Efter 

några veckor slog det mig att jag kunde ta med basen till lektionstillfällena för att göra våra 

redovisningsuppgifter med bas och sång. Jag laborerade med låtarna genom att växelvis kompa mig 

själv, låtsas att basen var en annan individ som jag hade en dialog med, spela unisont och sjunga 

stämmor. Jag provade hur det kändes att titta på basen när vi musicerade ihop jämfört med om jag 

tittade på min publik eller upp i taket. 

Det var på mina sånglektioner med Ingela som jag för första gången fick arbeta med att förmedla 

text och jag tyckte det var väldigt spännande. I övningsrummet började jag laborera med ord och 

texter för att se hur det kunde bli en del av mitt basspel. Till en början jobbade jag med fri 

improvisation. Jag gjorde olika övningar. Jag kombinerade tal med sound från basen, jag gjorde 

improvisationer där melodierna fick styras genom att jag spelade bastoner och sjöng de ord jag 

kände för, jag lät sedan orden kombinerat med bastonen styra riktningen på vart melodin skulle 

vidare. Jag provade att skriva låtar där jag tog fram melodierna genom att spela bastoner och sjunga 

ord, jag lät sedan orden kombinerat med bastonen styra riktningen på vart melodin skulle vidare.  

 

För att ta itu med mina luckor i jazzteori kontaktade jag min vän, sångerskan Clara Fornander . 33

 Estill, Jo,. The Estill Voice Training System Level Two Figure Combinations for Six Voice Qualities. (California: Estill Voice International, 2010) s.6631

 Sångimprovisation med personligt uttryck, Senast ändrad Mars 24, 2021, 32
https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/sangimprovisation-med-personligt-uttryck-mvk327

 Clara Fornander, hämtad April 26, https://www.clarafornander.com/33
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Hon berättade hur hon jobbar med musikteori och improvisation när hon övar med rösten. För att 

konkretisera teknikerna använde vi oss av en jazzstandard och jag valde Have you met miss Jones  34

(Lorenz Hart / Richard Rodgers 1937) som jag alltid haft svårt att få till. Fokus låg här på solospel 

och att ha koll på vilka toner jag spelade. Vi använde oss av appen Ireal  för att göra övningarna.  35

Clara bad mig att improvisera med rösten över ackordföljden och ha ackordstonerna som material. 

Det var inte några större problem då jag genom att spela mycket bas-walking har lätt att känna igen 

och sjunga ackordstoner. Clara gav mig då uppgiften att landa på en specifik ackordston i varje takt 

över ackordföljden. Vi började med grundton, uppgiften var att sjunga grundtoner efter 

ackordanalys på tonnamn. 

  

Vi gick sedan vidare till att jag skulle börja varje takt genom att sjunga tersen, Vi gjorde samma sak 

med kvinten och sjuan.  

 

I det tredje steget fick jag själv välja vilka toner jag ville sjunga med ackordstonerna som 

tonmaterial. För att kunna ta mig igenom improvisationsövningarna behövde jag nu ha koll på 

vilket ackord jag var på, vilken ton jag sjöng, vilken ton som var nästa och hur avståndet mellan 

dem var till varandra för att kunna träffa rätt.   

 jazzstandards.com ”Have you met miss Jones?”. Hämtad Juni 4, 2021. 34
https://www.jazzstandards.com/compositions-2/haveyoumetmissjones.htm

 Ireal Pro, Hämtad April 26, https://www.irealpro.com/35
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När jag tog med denna övning till övningsrummet för att prova på andra låtar varvade jag att bara 

sjunga med att spela dem på basen samtidigt som jag sjöng. Då kontrabasen har sina tonplatser 

utsatta på fasta punkter mer konkret än rösten kan det ibland vara svårt att inte ”fuska” när jag gör 

gehörsövningar och lyssna mig till var nästa ton är. Det sitter i fingrarna och mitt gehör är väldigt 

rotat till kontrabasen kan jag ibland ha svårt att öva in teori för jag vet så väl var tonerna sitter i 

gehöret. Jag provade därför att spela bas med hörselskydd och sjunga det jag spelade, men alltså 

inte höra basen. Detta för att komma bort från lyssningsgehöret och pränta in intonation och 

medvetenhet i mitt basspel genom att tvinga ihop kontrabasen och teori. 

2.1.2 Reflektion 

Mina lektioner med Ingela var förhållandevis få vilket gjorde att vi inte hann så mycket mer än en 

introduktion till improvisationssång. Ingela hann dock med att utmana mig på många plan under 

våra fyra lektioner. Interagerande och uttrycksfulla övningar fick mig att tvingas utforska mitt jag 

utanför en zon som jag kände till. Jag kunde inte gå in i min vanliga trygga roll som jag har bakom 

kontrabasen utan stod handfallen inför vissa övningar med känslan av att vara naken. Ingela lät mig 

inte smita undan från mig själv utan jag upplevde att hon var envis i att dra ut mig ur mitt vanliga 

tillbakadragna och ursäktande beteende. Sjöng jag svagt skulle jag sjunga dubbelt så starkt som 

innan, kröp jag ihop en gång skulle jag nästa gång dansa. Detta var en kick i sig, att få se mig själv 

från en ny vinkel där jag tog plats och uttryckte känslor. Jag visste inte att jag skulle tycka att det 

var så roligt och det var först när jag fick chansen att testa som jag insåg att den där obehagliga 

känslan av att blotta sig kunde göras om till en styrka och ärlighet om jag välkomnade den. Jag 

upplevde att jag kunde känna mig hemma i det, att det var mer jag än någonsin. Det blev mer 

konkret för mig att leta efter en känsla med rösten inom mig än med händerna på basen. Jag fick 

genom sången uppleva en form av känsloöverföring och kontakt med kontrabasen jag inte har känt 

av tidigare. När jag tappade riktning stöttade jag upp med min röst för att få tillbaka känslan. Jag 

såg grupplektionerna i röstimprovisation till en början som en chans att få jobba med mitt 
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scenuttryck som sångare men fick ut desto mer när jag kopplade in kontrabasen i övningarna. 

Kursen var ett forum där jag kunde känna av vad jag var bekväm i och därav ett bra ställe att 

utforska hur jag ville uttrycka mig. 

Claras övningar gav väldigt mycket resultat och framsteg för mig. Det i sig gav mig en ökad lust 

och självkänsla till kontrabasen. Jag tycker att det är väldigt tillfredsställande att ringa in problem 

för att faktiskt kunna lösa dem men har tidigare inte hittat någon bra metod.  

Till en början var sången begränsande för mitt basspel eftersom min simultankapacitet inte räckte 

till för att tänka på allt samtidigt. Ju längre tiden gick blev jag dock bättre på att sjunga och spela 

samtidigt. När jag kunde koppla dem från varandra kunde jag börja leka med de två parametrarna 

och utveckla ett nytt sätt att spela. Rösten kunde nu påverka mitt basspel genom att tillföra energi 

och känslor till musiken med hjälp av text och tonfall. Att sätta text på mina improvisationer gav 

dem en ny spännande riktning. Även om det var ord som kom upp i stunden var de helt ofiltrerade 

och jag fick plötsligt en berättelse i det jag spelade, en tydligare värld målades upp och 

improvisationerna blev gärna små kompositioner i slutändan. Jag kunde också leka med timing och 

frasering på ett nytt sätt då rösten och basen kunde väva i varandra och sakta in där den andra 

rusade på. 

2.1.3 Analys  

Det var mycket jag ville jobba med under mina individuella sånglektioner och jag önskar att jag haft 

mer tid då det mest blev fokus på grundläggande byggstenar och inte vidareutveckling eller 

fördjupning. Detta var självklart nödvändigt på grund av min nivå och ringa erfarenhet som 

solosångare. Detta tar inte heller bort lektionernas betydelse, tvärtom så är jag väldigt glad att jag 

utmanade mig att ta individuella lektioner och faktiskt gå igenom grunderna i bra sångteknik. 

Övningarna kändes till en början pinsamma och utmanande men när jag tog mig igenom dem var 

det som att mycket spänningar släppte. Detta kan förklaras på många sätt, jag tror att en stor del för 

mig var dels att det var spännande och nervöst vilket utlöste mycket känslor och energi i kroppen. 

En annan positiv sak med att jobba med rösten är alla de positiva bieffekter som kommer med. Det 

är inte för inte som vår röst ibland kallas för själens spegel. Stress, oro och spänningar märks ofta 

direkt i form av att rösten blir trött, hes eller skakig .  36

Törnqvist Nyman, Rösten en spegelbild 1436
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Mötet och kontakten mellan mig och Ingela kändes väldigt annorlunda mot de möten jag haft på 

olika baslektioner genom åren. Bodil Sjöström beskriver i sin artikel hur sång ligger nära att 

kommunicera då det innefattar våra viktigaste kommunikationsmedel; tonfall, kroppsspråk och 

ansiktsuttryck . Som jag skrev inledningsvis är forskare överens om att tonfall är en stor del när vi 37

ska förmedla någonting. Om man jobbar ingående med just kommunikation är det kanske därför 

inte konstigt om det blir väldigt närvarande och personliga lektioner. Jag tror att detta i alla fall 

påverkade processen mycket för mig, jag upplevde att jag behövde ett stort förtroende för Ingela för 

att våga uttrycka allt med min kropp och min röst. På mina baslektioner genom åren har vi kunnat 

spela och fokusera på händerna, där har inte min blick eller tonfall varit det som stått i fokus utan vi 

har kunnat applicera det språket för händerna, strängarna och träets resonans. Jag upplevde att det 

var en stor skillnad att prata om mig själv som kommunikatör och förmedlare. Jag förstod vilken 

betydelse känslan inom mig har när jag ska föra en musikalisk dialog. Jag måste vara närvarande 

med hela kroppen, ansiktet och tankar. Att prata och jobba med detta på sånglektionerna gav mig till 

slut en trygg känsla i rummet. När jag kände att jag kunde lita på Ingela vågade jag kasta mig in i 

övningar mer våghalsigt, att släppa kontrollen kan i sig vara en väldigt befriande känsla. Jag har inte 

riktigt kunna hitta den känslan som kontrabasist tidigare. Jag funderar på om det är för att jag inte 

kunnat relatera till det som vi kallar feeling förut. Att ha feeling är en positivt tillstånd som används 

inom musikkretsar och kan beskrivas som att komma in i ett mantra där musiker eller åhörare 

släpper tid och rum och är helt i musiken. Kanske har jag inte känt mig trygg eller bekväm att ge 

mig hän då jag inte hittat någonting att gå in i. När jag nu fick använda röst, ord och känslor att 

applicera på musiken kunde jag lättare öva på att gå in i den, för det var något jag kände igen och 

kunde förhålla mig till eftersom känslor och ord är en del av min vardag och uttrycksmedel.  

 

En väldigt fin erfarenhet från mina sånglektioner var att förstå sångares förhållande till sin röst. 

Som sångare är röstvård en stor del, rösten är ett verktyg som är med i alla situationer i vardagen. 

Som instrumentalist lägger jag in min kontrabas i sitt case när jag övat klart medan sångare hela 

tiden går runt och använder sitt instrument. Att plötsligt tänka på sig själv som ett instrument som 

behöver vård och omsorg var nytt för mig, med det sagt var det en ögonöppnare och positiv 

erfarenhet. Jag fick mig en tankeställare, att det kanske inte vore fel att se min kropp som mitt 

instrument, mer om detta under titeln Basal Kroppskännedom. Jag fick mina tankar styrkta i alla 

 Bodil Sjöström, “Så talar din kropp” Cirkeln, Nr 1  2017, senast ändrad 31 aug 2020. 37
 https://www.studieframjandet.se/cirkeln/artiklar/manniska-och-samhalle/artikel/sa-talar-din-kropp/ 
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röstövningsböcker jag slog upp. Där många instrument faktiskt kan vara oergonomiska att spela och 

träning och vardagsliv går ut på att kompensera för en konstig spelställning är rösten, som Törnkvist 

och Nyman ständigt påpekar, fantastisk på det sättet att röstvård innebär en hel rad positiva effekter 

på resten av kroppen . 38

Att jobba konkret och grundläggande med Clara var skönt och jag blev stärkt av att känna att jag 

gjorde progression i min övning. Gertrud Roxendal och Agneta Winberg skriver om objektsjälvet - 

den tänkande, kännande och handlande delen av oss som mår bra av handling, struktur och mål. 

Denna balanserar tillsammans med det observerande självet som är mer mottagande, reflekterande 

och analytiskt . När jag och Clara bara improviserade med rösten och jag kunde gå på mitt gehör 39

kändes det som att jag hade bra koll på ackordföljden i låten. Jag är en gehörsbaserad musiker som 

alltid gått till störst del på örat. Att sjunga ett enkelt solo eller bastoner över en ackordföljd är sällan 

ett problem för mig. Jag är van vid harmoniken och hör melodier och fraser som kan vandra i 

tonaliteten. Jag fick klart för mig att det är precis såhär jag spelar bas. Jag har inte bara en trygghet i 

gehöret, jag är totalt beroende av mitt gehör. Jag tänker att jag använder mig av det observerande 

självet när jag spelar, jag tar in och analyserar mer än vad jag styr själv . Min upplevda timing- och 40

fraseringsproblematik grundar sig väldigt mycket i att jag hela tiden lyssnar efter vart jag ska. När 

vi gjorde övningarna svårare märkte jag direkt att de kom åt något jag behöver jobba på - 

objektsjälvet behövde ta större plats. Det krävdes mer tankekraft då jag inte kunde gå bara på örat 

längre utan behövde hålla grundtonen i huvudet och intonera därifrån för att hitta rätt ton. Detta var 

betydligt svårare och ringade in en av min akilleshälar. Efter en stund hade jag fått in känslan av 

tersen i öronen och då blev övningarna enklare men sen bytte vi till att utgå från kvinten och jag 

blev tvungen att tänka igen. När jag började öva sångimprovisation och gehör med rösten efter mitt 

och Claras samtal behövde jag lyssna innan jag tog en ton vilket ledde till att jag behövde öva upp 

teorin för att kunna hålla tempot. I början var det krävande men ju mer jag övade desto större frihet 

kände jag. När jag sedan applicerade övningarna på basen var det som magi, jag kände som att jag 

plötsligt blivit dubbelt så bra på att spela bas - utav en halvtimmes tragglande med min röst. 

Roxendal och Winberg beskriver hur man ska sträva efter att hitta balans mellan objektsjälvet och 

observerande självet i olika situationer. Ibland behövs mer intuition, fantasi och sinnlighet medan 

 Törnqvist Nyman, Rösten en spegelbild 38

 Roxendal , Wiberg - Levande människa 4539

 ibid.40
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andra situationer kräver målinriktning, fokus och handling. Ofta behövs de i kombination för att 

skapa en stark helhet . Claras övningar stärkte min känsla av att vara kompetent och 41

handlingskraftig. Jag kunde plötsligt göra aktiva och konkreta val i mitt solospel på kontrabas, 

tidigare hade jag varit beroende av att ha inspiration och lust till att spela. När jag kände mig som 

att jag hade kontroll över situationen med bättre gehör och teoretisk kunskap försvann inte känslan 

av fantasi, inspiration och lust. Den förstärktes och fick friare tyglar när jag hade en grund att utgå 

ifrån.  

3.2 Kontrabaslektioner och övning med fokus på  teknik, fri improvisation och 
kontakt med kontrabasen 
3.2.1 Insats  

Parallellt med mina lektioner med Ingela Hellsten träffade jag basisten Nina De Heney vid fyra 

tillfällen under hösten. Jag kom i kontakt med henne inför en konsert på Röda Sten där tio 

kontrabasister i en gemensam improvisation skulle framföra hennes cirkulära och perkussiva 

stråkteknik . Inför konserten sågs jag och Nina ett antal gånger på tu man hand för att jobba med 42

tekniken som består av snabba spiccato som är fysiskt krävande att göra - om man inte vet hur man 

ska göra. Nina såg att jag inte vågade landa i basen och musiken och att jag spände mig när det kom 

till prestation och teknik. Hon ansåg att detta begränsade min förmåga och snabbhet. För att klara av 

de snabba handrörelserna fick jag jobba med att slappna av, andas med övningen och hitta 

rörelsemönster som var cirkulära inte bara i handen utan även i armen, axeln och kroppen. Nina 

kopplade gärna in rösten när hon förklarade tekniken. Jag fick till en början stå och andas med 

stråken och låta ljudet när den drogs upp och ner längs greppbrädan gå ihop med ljudet av min 

andning. När jag fått in ett behagligt rörelsemönster började ljuda hårda T-t-t-t med munnen vilket 

gav en studsande känsla i kroppen och lungorna. Jag lät då stråken följa känslan i kroppen och 

studsa med samtidigt som det cirkulära rörelsemönstret fanns kvar. (Ljudklipp: Andning stråke, 

Konsonanter stråke) 

Inspirerad av Nina började jag att leka med ljud på basen och jobbade mycket med att bara stå och 

spela repetitiva mönster om och om igen för att hitta ställningar och mantran som jag kunde hålla 

 Roxendal, Wiberg - Levande människa 45.41

 Röda Sten Konsthall “Inställt! LEVANDE MUSIK” Hämtad april 2021  42
https://rodasten.com/rs_events/view/levande_musik/?lang=se
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långa stunder. De involverade musik men kretsade med hjälp av sångövningarna och mina repetitiva 

improvisationer väldigt mycket kring medveten närvaro, andning, avspänning och meditation - 

basal kroppskännedom. De dagar då fokuset var lågt och jag egentligen inte hade lust att öva 

brukade jag jobba med att hitta mantran som jag kunde spela runt på, ofta med flagyoletter. Där 

kunde jag jobba med min andning och mitt fokus och bara spela runt på samma mantran långa 

stunder. (Ljudexempel: Mantra 1, Mantra 2). Jag stod också och bekantade mig med rösten och 

basen genom att spela långa toner och improvisera med rösten och ord till. Detta för att lära känna 

hur röst och bas klingade ihop i olika register (Ljudexempel: sång och flageoletter) 

När jag försökte mig på mer låtmaterial var det svårt att koppla bas och sång från varandra. Jag 

hamnade ofta i att spela det jag sjöng och tvärt om. För att försöka koppla mig fri mellan basen och 

sångens fraseringar hittade jag på en övning där jag istället för att sjunga talade en låttext samtidigt 

som jag kompade mig själv försökte få det att låta och kännas organiskt och naturligt. (Ljudklipp: 

Prat med walking) Jag gick senare över till att lägga in mer och mer sång i min röst och låta basen 

vara helt fri. (Ljudklipp: Sångprat med fritt komp). Jag jobbade även med textuppgifter och 

uttrycksövingar jag fått av Ingela. I ett försök att föra över känslouttryck till kontrabasen började jag 

visualisera texter, känslor och miljöer jag såg inom mig och se vad som hände om jag spelade med 

samma känslor inom mig när jag spelade på basen som när jag skulle förmedla en text med ord. 

3.2.2 Reflektion  

Nina är en musiker som inspirerar mig mycket och jag var därför öppen för hennes teorier och 

övningar vilket säkert gav dem ännu bättre förutsättningar för att ge positiva resultat. Att träffa Nina 

under en höst då jag bestämt mig för att byta approach till mitt instrument var helt rätt tillfälle för 

mig. Jag hade tålamod att ge mig tid till hennes tankar eftersom de låg nära mitt arbete med sång 

och kropp. Att hela tiden scanna av mig själv och varva ner, våga slappna av när det började bli 

utmanande för musklerna var ett nytt sätt att jobba och hade jag inte litat på Ninas omdöme eller 

gjort det i forskningssyfte hade jag nog inte gett mig själv tiden att gå igenom detta. Att ta ett djupt 

andetag istället för att kasta mig in i tekniken, trots spänningar och frustration som resultat, var 

utmanande för en person med mycket stress och rastlöshet i kroppen. Det var dock väldigt nyttigt 

och inte minst spännande att utforska teknik och snabbhet genom att ta ett steg tillbaka istället för 

att pressa sig. Nina talade för hur viktigt det är att minnas att allt spelar roll. Om jag refererar till 

Basal Kroppskännedom är detta helt i linje med vad jag lärt mig där. Roxenberg och Winberg 

skriver att man kan jämföra sin hållning med ett husbygge, vi börjar med att lägga grunden som 
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huset ska stå på. På samma sätt bör vi börja med fötterna när vi försöker hitta vår optimala 

hållning . Detta går att koppla samman med Ninas teori. Det blev tydligt att jag måste ha något att 43

ta avstamp ifrån när jag ska göra något fysiskt ansträngande på kontrabasen. Hon menade att står 

jag fel på mina fötter kommer jag inte kunna använda magens muskler fullt ut, då har axeln inget att 

ta kraft från och tyngden förflyttas till armen som inte orkar och tyngden läggs vidare på handen. 

Plötsligt har jag ont i handen och tror att det är den som är problemet när det egentligen är fötterna 

som jag ska börja med att korrigera. När jag kopplade in andning, kroppsuppvärmning och lade tid 

på att kolla av och korrigera min hållning under mina övningspass med Ninas teknik var resultatet 

häpnadsväckande. Jag kunde hålla på flera minuter längre än tidigare. Jag märkte att min övning 

blev allt mer harmonisk efter mina möten med Nina. Jag jobbade utifrån mig själv och stod inte och 

pressade mig bara för sakens skull. Jag lärde mig sakta att känna in mig själv och bygga mina 

övningspass på lust. 

Jag hade väldigt roligt då jag jobbade med mina egna övningar. Jag upplevde att min lust gjorde att 

min progression under året gick snabbare än den gjort på länge. Mina övningar med rösten var 

väldigt effektiva för att förbättra min time och framförallt släppa den fri och få mer kontroll när jag 

sträckte på den. När jag veknade i basspelet kunde rösten komma in och ge energi och vise versa. 

Att spela och sjunga samtidigt var också väldigt bra för att lära sig låtar utantill. Jag kunde helt 

enkelt inte också lägga till parametern att läsa noter eller text samtidigt som jag höll hållning, 

andning, tonbildning, intonation, samspel och timing i huvudet. Det blev tydligt för mig när jag 

hade koll och när jag bara försökte ta mig igenom något och jag började öva mycket mer 

grundläggande för att verkligen lära mig låtar på riktigt. 

Mina så kallade bas-mantran var också en bra ingång för att få lust till kontrabasen. Jag tyckte det 

var otroligt skönt att stå länge och fokusera på teknik. Tidigare har jag haft svårt att fokusera på 

mina övningspass och blivit rastlös. Det har gjort att jag dragit mig för att gå in och öva då det bara 

leder till en känsla av att jag är dålig. Nu var övningspassen något jag längtade efter. Jag ville stå 

hur länge som helst och spela mina olika basmantran och laborera med rösten över dem. 

3.2.3 Analys 

 Roxendal , Wiberg - Levande människa 12843
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Jag gillar Ninas förhållningssätt om att framförallt inte pressa sig igenom övningar. Självklart 

behöver jag öva snabbt för att bli snabbare  vilket jag tycker beskrivs bra i en artikel om 44

träningstips för löpare. Det finns inte någon sprintlöpare som blivit snabb av att bara gå - de har alla 

i slutändan behövt lägga otroligt mycket tid på att springa snabbt för att bli snabba löpare. På 

samma sätt fungerar alla våra muskler - det vi gör mycket blir vi bra på och de muskler vi använder 

blir starka. Detta gäller tyvärr också för spänningar. Roxendal och Wiberg beskriver hur vi 

människor är mästare på att lära in mönster - bra som dåliga. Övar jag snabba tekniker med en 

spänd kropp kommer jag således att lära mig att spela snabbt med en spänd kropp . 45

Belastningsskador i arbetslivet generellt uppkommer enligt arbetsmiljöupplysningen ofta i samband 

med upprepade rörelser eller obekväm arbetsställning under lång tid . Arbetsmiljöverket menar att 46

det är en av våra vanligaste arbetssjukdomar i Sverige . Vi musiker är inte ett undantag, utan en 47

tydligt utsatt arbetsgrupp. Elisabeth Vene drar i en artikel paralleller mellan musiker och idrottsmän 

i hur vi belastar våra kroppar i arbetet . Jag har haft stora problem med en stresspåverkad kropp 48

men genom Ninas förhållningssätt fick jag nu en ingång att öva utan att pressa och slita på kroppen. 

 

Att jobba med Nina var inget jag bestämt i förväg, men det visade sig komma i precis rätt tid. Jag 

insåg under våra möten att hon har en approach till basen som inte är helt olik hur sångare jobbar 

med sin övning, den är inte heller långt ifrån hur jag sedan jobbade med Basal Kroppskännedom. 

Hon lägger stor vikt vid att vara närvarande och inne i musiken, rörelsen och instrumentet. Valkare 

visar i sin bok hur musik och dans från början varit ett och samma . Jag läste hans bok för några år 49

sedan och teorierna var inspirerande. Nina är för mig ett levande exempel på detta. Nina spelar, 

dansar och sjunger genom sin bas och det finns inga gränser mellan de olika uttrycken, allt är ett 

och samma. Jag tyckte om hur Nina pratade om teknik. Hon pratade inte om snabbhet när jag inte 

fick till hennes stråkteknik, hon pratade om lugn. Nina var noga med att det är inte tekniken i sig 

 100m.se "Styrka för sprinters” Hämtad april 2021  44
http://100m.se/snabbhet.asp 

 Roxendal , Wiberg - Levande människa 4845

 Arbetsmiljöupplysningen "Ont i kroppen” Hämtad april 2021  46
https://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Ont-i-kroppen/

 Arbetsmiljöverket "Arbetsställning och belastning - ergonomi” Senast ändrad januari 2021, Hämtad 24-05-2021  47
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/arbetsstallning-och-belastning---ergonomi/#2 

 Elisabeth Vene: Arbetarskydd.se "Forskare pressas lika hårt som elitidrottare” Senast ändrad maj 2013. Hämtad april 2021  48
https://www.arbetarskydd.se/arbetsskador/forskare-musiker-pressas-lika-hart-som-elitidrottare-6569681

 Valkare - Varifrån kommer musiken?49
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som är den viktiga, hon ansåg att det måste kännas bra och vara avslappnande för mig när jag 

spelar. Om jag kan vara avslappnad och uppnå det ljud jag vill ha är tekniken antagligen bra. Det 

liknar lite hur jag gör när jag sjunger. Det ska kännas skönt att sjunga. Det ska kännas skönt att 

spela. Det liknar också grundstommen i Basal Kroppskännedom. Roxendal och Wiberg backar upp 

detta när de skriver hur övningarnas form avgörande för den fysiska nivån. Övningar och redskap 

bör utgå utifrån kroppen så att muskelskelettsystemet stimuleras och inte slits . Det ska vara skönt 50

att vara i sin kropp.  

 

3.3 Basal kroppskännedom - med fokus på andning och hållning 
 

3.3.1 Insats 

För att landa i min kropp och reducera stress jobbade jag bredvid mina sånglektioner samtidigt med 

kroppsövningar och andning. Jag utgick till en början från en bok som heter Rösten - en spegelbild  51

och inspirerades av videos från YouTube , framförallt yoga och andningsrelaterade klipp. Våren 52

2021 hade jag väldigt mycket problem med mina ben efter för mycket övning i slitsam position. Jag 

träffade Lena Mattsson, fysioterapeut , och hon hjälpte mig inte bara med min hållning. Än en 53

gång fick jag en påminnelse, denna gång av Lena. Allt i kroppen hänger ihop och påverkar 

varandra. Hon anmärkte att min dåliga hållning signalerade stress, vilket låg i linje med det som 

Ingela påpekat under hösten. Lena gick djupare in på hur det påverkade min vardag, sömn och 

energi. Stress och dålig hållning slet inte bara på mina ben utan var också dålig för mina 

förutsättningar att andas. Hon förklarade hur andning och hållning påverkar varandra. Och hur en 

dålig andning och hållning kan stärka negativa beteenden som ångest, stress och oro. För att jag 

skulle hitta bra hållning, andning och i längden bättre förutsättningar att spela och sjunga började vi 

därför gå igenom grunderna i Basal Kroppskännedom . Jag började i en träningsgrupp för Lena en 54

gång i veckan och jobbade med övningarna jag fick hemma och i övningsrummet mellan träffarna. 

 Roxendal , Wiberg - Levande människa 2750

 Törnqvist Nyman, Eva, Rösten - en spegelbild (Varberg: Argument Förlag, 2006)51

 Följande Youtube-videos användes:  52
"Yoga With Adrienne” https://www.youtube.com/channel/UCFKE7WVJfvaHW5q283SxchA 
TEDxAmsterdam - Vim Hof (2010 nov) Video hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=L9Cgaa8U4eY 
TED-talk - Bobby Mcferring and the power of the pentatonic scale (Juni 2009) - https://www.ted.com/talks/bobby_mcferrin_watch_me_play_the_audience

 Institutet för Basal Kroppskännedom, hämtad april 2021från  53
http://www.ibk.nu/soka-sjukgymnast/sjukgymnaster-vastra-gotalands-lan/

 Vimeo "Basal Kroppskännedom - Kroppen, din utgångspunkt i livet. Hämtad Mars 20 2021  54
https://vimeo.com/252917228
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Övningarna innefattade både rörelse och meditation. Meditationerna var stillasittande men de gick 

också att applicera på mina övningspass. De är grundläggande inom Basal Kroppskännedom och 

Roxendal och Wiberg beskriver i sin bok hur de kan vara en bra ingång i att komma i fokus för 

träning eller övning.  55

3.3.2 Reflektion 

Jag och Ingela hade redan varit inne på fördelarna med medveten andning som sångare men genom 

Lena och mina självstudier om kroppen fick jag upp ögonen för att medveten andning kan stärka 

mig även som kontrabasist, och även som människa. Basal kroppskännedom var helt enkelt perfekt 

för mitt arbete och fick således vävas in i min process från och med mitt första möte med Lena, det 

var helt självklart. Bra andningsförmåga kommer inte av sig själv utan kräver träning och en 

hållning som ger förutsättningar för att kunna andas rätt. Basal kroppskännedom har varit ett viktigt 

verktyg för att jag skulle kunna spela bas över huvud taget detta år. Att få en holistisk syn över mitt 

psyke, min fysik, dagsform och olika delar av kroppen var väldigt nyttigt för att kunna lägga upp 

mina övningspass bättre. Lenas övningar i andning, närvaro och avslappning hjälpte min kropp att 

orka spela och sjunga med högre kapacitet och gav bra förutsättningar för att återhämtning mellan 

passen. 

 

Jag är en människa som har svårt för att hålla rutiner och vardag. Jag vill gärna ha starka effekter 

och hela tiden uppleva starka känslor och intryck. Jag har tidigare gått in i övningsrummet och kört 

igång direkt med övning oavsett vad jag kommit ifrån innan, oftast med resultatet att jag blivit 

otroligt trött väldigt snabbt och därmed stressad över att det känts som att jag inte kan lära mig 

något. Trots att det var tydligt att det verkligen var något jag mådde bra av var min största utmaning 

att uppnå detta lugn som meditation och avslappning innebär. Lenas avslappningar kräver tid och 

var därför svåra att prioritera varje gång jag övade, speciellt i perioder då jag var stressad. 

Vetskapen om att verktygen finns om jag vill använda dem är dock ett stort stöd för mig. Jag vet att 

om jag tar mig igenom stressen genom att checka in med kropp och själ när jag landat i 

övningsrummet kommer jag att ha betydligt lättare att spela en längre stund utan att somna eller 

tappa fokus.  

 Roxendal , Wiberg - ”Innan du börjar öva” Levande människa 93-10255
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Det som gett störst effekt för min övning har varit de liggande meditationerna och 

andningsövningarna som jag gjort när jag behövt rensa huvudet för att kunna fokusera. Jag har 

inspirerats av frågeställningar jag mött i meditationer inom Basal Kroppskännedom och framförallt 

Rosendal och Wibergs övningsbok . Jag började under tiden hos Lena fråga mig själv varför jag 56

gjorde en övning och vad jag ville uppnå med den. Var svaret i stil med “Bli bättre på jazz” var 

övningen antagligen ogenomtänkt, fanns det en mer konkret motivering tex “Jobba med 

intonationen i temat på Have you met miss Jones för att sedan kunna sjunga en stämma till utan att 

få problem med intonationen” var övningen värd att utforska.  

3.3.3 Analys 

Genom Lena och mitt utforskande i basal kroppskännedom fick jag upp ögonen för att en ökad 

närvaro i mig själv kan stärka mig som kontrabasist, till och med som människa. Att ha ett holistiskt 

förhållningssätt till sin fysiska kropp och psyke som en och samma enhet har tidigare varit 

förknippat med Österländsk filosofi . Det är först på senare år som det på riktigt börjat få stöd här 57

oss i Sverige och Europa när det backats upp av neurologisk forskning som påvisat hur psyke och 

kropp märkbart hänger ihop och påverkar varandra . Mina övningar och lärdomar från basal 58

kroppskännedom och medveten andning gav mig bättre förutsättningar till att fokusera och öva på 

ett sätt som var hållbart. Stress och dålig hållning slet inte bara på mina ben - att stå på fel sätt var 

också dålig för mina förutsättningar att andas, att inte andas med full kapacitet gjorde mig trött och 

ofokuserad och försämrade min övning. Jag och Ingela hade redan varit inne på fördelarna med 

medveten andning som sångare och människa. I Törnqvist Nymans bok läste jag om hur bra 

träningsrutiner och en rak hållning ger bättre förutsättningar för att kunna aktivera de organ som gör 

att vi andas rätt.  Detta var också något som också skulle visa sig hjälpa min kropp att orka spela 59

och sjunga med högre kapacitet men också ge bättre förutsättningar för att återhämta sig mellan 

övningspassen.  

 Roxendal, Wiberg - ”Innan du börjar öva” Levande människa 93-10256

 Roxendal, Wiberg - Levande människa 4157

 ibid. 4158

 Eva Törnqvist Nyman, Rösten en spegelbild 1459
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3.4 De två uppspelen 

3.4.1 Uppspel november 

Jag framförde låten I cover the waterfront  (Johnny Green/Edward Heyman, 1933) på en 60

masterclass i sång. Tanken var att presentera mig och mitt projekt och varför jag hade basen med. 

Jag spelade kompade på kontrabas och sjöng melodin. Målet var att ta sig igenom låten utan att  

avbryta. Jag kände mig nervös och jag hade ett behov av att ursäkta min plats och efter min 

presentation fick jag en applåd som för att ge mig stöd. I stunden förstod jag inte varför, allt kändes 

okej. När jag lyssnar nu i efterhand förstår jag vilka dåliga förutsättningar jag gav mig själv bara i 

min introduktion. Jag framställde mig själv som osäker, radade upp det jag inte kunde och uttalade 

mig med meningar som att ”jag ska försöka spela…” och ”jag kan egentligen inte…”. Jag försökte 

mest lätta upp stämningen och ta bort krav från mig själv men i efterhand ser jag hur jag gjorde det 

svårt för mig genom att ursäkta min närvaro innan jag ens börjat spela.  

När jag lyssnar på inspelningen nu i efterhand tycker jag trots allt att jag låter lugn i rösten, i övrigt 

hörs det att jag gör något som är ovant. Jag var i början av min process och fortfarande inte alls van 

vid det fokus jag fick och vilket ansvar det kräver att stå för hela ljudbilden. På några ställen tappar 

jag helt fokus och blir stressad och rösten flyger iväg och jag slutar spela eller börjar skratta. Det 

hörs också att basen och kroppen inte riktigt är sammanlänkade än. Kontrabasen har en tydlig roll 

att kompa medan sången står för melodin. Jag tog mig trots missar igenom låten till sista ton men 

höll tillbaka ganska mycket och spelade mekaniskt och inövat.  

Efteråt var jag förvånad över att det faktiskt gick att ta sig igenom hela uppspelet och jag kände mig 

mer lättad än besviken trots att resultatet varit märkbart trevande. Uppspelet hade mer känts som ett 

framträdande än en obehaglig redovisning. Lättanden och friheten kan både bero på kicken som det 

gav mig att göra något nytt eller att det var skönt att få spela i en trygg miljö som sånggruppen var 

för mig. Jag fick många kommentarer på att våga ta mer plats. Folk uppskattade mitt framträdande 

men önskade att jag skulle våga gå mer in i det, ta i mer med både röst och bas. De kommenterade 

att mina avbrott och ursäkter påverkade upplevelsen och fokuset. Parametrar som kan spela roll för 

att jag kände mig förhållandevis lugn är att hela publiken bestod av kvinnor. Jag känner mig väldigt 

mycket tryggare bland kvinnor än bland män och det kan vara en faktor i att jag faktiskt vågade ta 

 jazzstandards.com ”I cover the waterfront”. Hämtad Juni 4, 2021. 60
https://www.jazzstandards.com/compositions-0/icoverthewaterfront.htm
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mig igenom hela framträdandet utan att bryta. 

Ljudfiler:  

November Presentation 

November I Cover The Waterfront 

3.4.2 Uppspel Mars  

Jag gjorde ett längre framträdande den här gången. Det var i tre delar. Jag började med en fri 

improvisation där jag började med att med rösten citera folk, män, sagt till mig när jag spelat eller 

rest med min kontrabas. Jag pratade starkt och provade olika tonfall och ”karaktärer”. Under detta 

spelade jag på basen Ninas stråkteknik och efter ett tag lät jag orden försvinna mer och mer och 

endast basen vara kvar. Därefter följde två standards. Jag spelade You make me feel so young  61

(Josef Myrow/Mack Gordon, 1946) som jag spelade och samtidigt försökte interagera med en 

pratröst, spela solo med kontrabasen och I cover the waterfront som mer handlar om att förmedla en 

stark känsla. Efter det spelade jag ännu en gång I cover the waterfront men denna gången hade jag 

utvecklat baskompet till ett mer rörligt komp.  

 

Jag började även detta arbete med en lång ursäkt men skillnaden är att jag sedan kunde samla mig 

och rikta nervositet och självkritik till att bli energi. Istället för att knyta ihop och pressa mig 

igenom uppspelet började jag med att när jag kom upp på scen ge mig själv ett ögonblick för att 

känna in mig själv och min kropp - hur stressad var jag och vart hade jag min andning? Jag pratade 

och stämde för att få tid att andas några andetag framför min publik. Detta för att lugna ner mig och 

bli bekväm på scen. 

Jag hade en plan med den första delen. Mitt upplägg var lite nytt och det värsta som kunde hända 

var att jag skulle fega ur. Under året med övning har jag insett hur mycket mitt känslotillstånd 

påverkar mitt uttryck. Jag fick idén att använda mig av mina känslor som ett verktyg. Tankarna som 

finns kring de utvalda citaten upprörde känslor hos mig och att bli lite förbannad gjorde att jag 

vågade gå in i improvisationen och hålla på längre. Med ilskan och frustrationen kunde jag driva på 

mig själv att fortsätta spela. Jag kände att folk i rummet blev obekväma och i vanliga fall är jag 

väldigt känslig för vad andra ska tänka, men det berörde mig inte på samma sätt denna gång. Det 

 jazzstandards.com ”You make me feel so young”. Hämtad juni 4, 2021.  61
https://jazzstandards.com/compositions-8/youmakemefeelsoyoung.htm
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var skönt att få ur sig alla ljud och jag kände mig inte stressad utan snarare fylld av energin från de 

andras fokus och närvaro. Att jag förklarat att detta var en del av min arbetsprocess gjorde att jag 

själv kände att jag inte behövde tänka lika mycket på vad folk skulle tycka om det, detta kunde jag 

komma undan med som en undersökning och inget framträdande. Jag blev faktiskt själv förvånad 

att jag vågade gå in med den starka volymen och riktningen som jag gjorde. Det var spännande och 

jag har under mitt arbete lärt mig att använda känslorna inombords och omvandla dem till energi. 

Jag var väldigt nervös och även om mycket av energin i nervositeten kunde riktas till riktning lyser 

tvivel och osäkerhet ibland igenom och jag tappar bort mig eller vill stundtals sluta spela. Eftersom 

jag hade gått in med en väldigt stark riktning vågade jag trots detta köra på när jag tappade bort 

mig. Rösten och basen har ett tydligare samspel, jag tillät basen att ta sig friheter och kasta sig ut. 

Det kändes som att jag stundtals faktiskt kunde spela med mig själv, utifrån känslan jag hade inom 

mig. 

I You make me feel so young utgick jag från mina övningar där jag pratat. Framträdandet var i mitt 

huvud fortfarande i kategorin undersökning, en lek som ingen kunde döma mig för. Jag var 

medveten om att jag var på ny mark och min nervositet blev därför positivt riktad och till min 

fördel. Däremot hände något när jag spelade I cover the waterfront. Det är för mig intressant att 

jämföra de olika versionerna från första och andra framträdandena på den här låten. Den här låten 

hade ingen laboration eller undersökning inbakad, den spelade jag bara rakt upp och ner. Att bara 

sjunga och spela kändes helt plötsligt otroligt läskigt och min energi försvann. Jag blev rädd för 

mina klasskamrater och inför att visa min röst, det kändes som att det var viktigt att det skulle vara 

något speciellt. Jag satte på mig just den där tvångströjan av pressande tankar och känslor som jag 

hela året jobbat med att bli av med. Det hörs tydligt på min röst i inspelningen och även på texten 

som blev fel på många ställen. Trots att jag jobbat mycket med ackorden stängde jag av tankarna 

och hamnade i att behöva lyssna på basen, det påverkade tempot och energin. Att ta sig igenom 

låten med en skakig röst och hjärna full av prestationstankar var jobbigt. Jag fick svårt att fokusera, 

glömde att andas och sjönk in bakom basen. Min röst blev således skakig och tyst och basen 

kopplades från mig.  

 

Efteråt fick jag mest kommentarer om min första del. Många var påverkade av den intensiva 

känslan som hade byggts upp och det är nog vad jag tar med mig mest av allt från mitt andra 

uppspel, känslan av att få resonans från andra. Precis som min kropp resonerar med mina känslor 
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resonerar också jag med andra. Det var häftigt att höra att jag påverkat någon och gett den en stark 

känsla. Någon kände ångest, en annan upplevde stress och en tredje tyckte det var meditativt.  

Låtarna lämnades ganska okommenterade. Jag kände själv att jag kunde förberett mig mer men 

uppspelet i sig gav ändå väldigt mycket insikter, som att nervositet kan komma när som helst och 

det är just då jag ska använda mina verktyg. Jag visste hur jag spelade när jag var avspänd och blev 

förvånad att det var så stor skillnad mot hur det lät inför publik som jag inte var helt trygg med. Jag 

fick än en gång påminna mig; allt hänger ihop och är inte tankarna med mig kommer jag inte att 

kunna vara fri i mitt musicerande.  

Jag hör själv en stor skillnad i mitt basspel från första och andra uppspelet. Många kommenterade 

att det lät som att bas och röst satt ihop på ett annat sätt och det kan jag hålla med om i efterhand. 

Kontrabasen känns friare och på sina ställen kan jag ha roligt när jag spelar.  

Ljudfiler: 

Mars Presentation  

Mars Perkussiv 

Mars Prata med basen 

Mars I Cover The Waterfront 

3.5 Sammanfattande diskussion 

Ett ord som varit med mig under denna process är ordet Perspektiv. Med en utvecklad medvetenhet 

om min röst och min kropp har jag fått helt nya perspektiv på mitt musicerande. Det finns mycket vi 

instrumentalister skulle kunna lära oss av sångares sammanlänkade relation med sitt instrument då 

jag anser att rösten skiljer sig från andra instrument. Det går inte att komma ifrån skillnaden i att vi 

alla faktiskt är vår röst medan vi kan uppleva att vi sitter ihop med ett piano eller en kontrabas. 

Instrumentalister kan vara tätt sammanlänkade med sitt instrument men det är inte en självklarhet 

för alla. Att koppla ihop kroppen och psyket med sitt instrument är att få ännu en kontaktväg till 

musiken.  

En lyhördhet för sin röst kombinerat med tekniker för andning och avslappning kan med fördel 

föras över till instrumentutövande. Att känna sig själv ger bättre förutsättningar att lägga upp övning 

och teknik efter personliga behov. En ökad närvaro ger bättre förutsättningar att få kontakt mellan 

utövare och instrument så att det kan resonera på känslor inombords på samma sätt som rösten gör. 

Att koppla in rösten är också som att få sin egen ensemble, där finns alla förutsättningar för en ny 
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dimension av samspel eftersom hela ensemblen utgår från samma kropp. 

Förutom de psykiska och fysiska fördelarna som kontakt med rösten ger går det att hitta verktyg av 

både musikteoretiskt och praktiskt slag. Rösten är ett fantastiskt verktyg för att jobba med 

musikteori och gehör. Det är en inspirationskälla som bär på både ljud, toner och ord att använda sig 

av för att få input i improvisationer. Att sjunga utan sitt instrument är också ett väldigt bra sätt för 

att rama in luckor och hitta osäkra ställen i låtar och improvisationsmaterial. Det finns ingen 

referenston att luta sig mot utan utövaren behöver ha stenkoll på vart denne vill. 

Jag leker med tanken att vi instrumentalister skulle praktisera basal kroppskännedom lika självklart 

som instrumentalister jobbar med sin röst. Att lära känna sig själv inifrån i takt med att man jobbar 

med sitt instrument skulle kunna leda till att vi tar fram nya sätt att spela och hålla våra instrument, 

kanske till och med ändra utformningen på de instrument eller stolar som inte spelar med vår kropp. 

Som jag nämnde i min introduktion började min hösttermin med en bruten vänstertumme och andra 

förutsättningar för att öva kontrabas. Stackare tyckte många, men det kan vara något av det bästa 

som hänt mig som kontrabasist och det var också väldigt positivt för min process och mitt arbete. 

Jag fick mer övningstid där jag kunde fokusera på att bekanta mig med min sångröst och öva upp 

min styrka. Jag fick också ett tillfälle att utmana min tålmodighet alla de veckor jag bara gick och 

väntade på att tummen skulle bli bra. Jag tror att det var under den här perioden jag blev övertygad 

om att mitt arbete var någonting på spåren. Jag har nämligen aldrig övat så mycket som när jag hade 

som sämst förutsättningar. Jag tror att detta beror på att jag kände att jag hade tid, att jag kände att 

jag kunde ta det i min takt då ingen förväntade sig något av mig och jag fick framförallt känna efter 

- tillåten av mig själv och av andra.  

Det jag gav mig in på var ett tidskrävande arbete. Sången, Ninas övningsfilosofi och basal 

kroppskännedom var inget jag kunde kolla igenom lite snabbt och sätta på plats. Det handlade om 

långsiktigt övande och att ta sig tid, vilket jag nu alltså hade. Ninas stråkteknik som främst 

involverade högerhanden passade också väldigt bra att öva med en ganska oanvändbar vänsterhand. 

När tummen blivit lite bättre och gipset var borta kunde jag göra väldigt enkla grepp med fingrarna 

på vänsterhanden. Då började jag öva flageoletter och märkte att det var väldigt fint att sjunga till. 
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Det finns en jargong och stolthet inom musikkulturen att köra på tills man stupar som jag tror att 

många känner igen sig i. Det är som en statusmarkör att köra på och inte ovanligt att man som 

musiker någon gång går in i väggen vilket bland annat DN tar upp . Jag har tidigare tagit uppehåll 62

från kontrabasen och inte spelat eller lyssnat på någon musik alls för att jag inte klarat av mina 

tankar och krav på mig själv. Att få en period och en andningspaus och samtidigt vistas i musiken 

där jag inte förväntades göra något mer än att vara blev ett sätt för mig att äntligen ta mig tid att 

fråga vart jag ville gå. Mina förväntningar och “borde”-tankar om att bli en bra bee-bop musiker, ett 

tekniskt underverk, fri improvisatör eller helst av allt bäst på allt hela tiden var plötsligt irrelevanta. 

Det fanns många likheter mellan budskapet i det Nina, Ingela och Lena sa till mig och ju längre in 

jag kommit i mitt arbete desto svårare har det varit att hålla isär det som från början var tre helt 

olika kategorier. Att spela bas, sjunga och att göra kroppsövningar kändes mer och mer som ett och 

samma vilket var en vacker känsla. Mitt självförtroende har stärkts under året och jag tror att det 

ligger i att jag tagit mer plats. Till en början delvis krystat och ovant men under tidens gång med allt 

mer med lust och nyfikenhet. Den fina sammanvävningen har dock samtidigt medfört att jag 

stundtals tappat bort vad det är jag håller på med. En utmaning var att utgå från ämnen som jag 

kunde såpass lite om. Jag har lärt mig saker hela tiden och därför haft svårt att riktigt förutse vart 

jag var på väg och när jag skulle få ner det i text var det väldigt svårt att dela upp det på ett bra sätt. 

Detta gör mig samtidigt bara mer övertygad om att det finns något viktigt att utforska här och i takt 

med min växande förvirring växer också min övertygelse.  

4. Efterord 
 
Under sammanställning förberedde jag mig inför en solokonsert som låg utanför tidsramarna för projektet 
men genomfördes våren 2021. Mitt arbete i detta arbete låg till grund för konserten och jag kommer därför 
att bifoga den streamade konserten i min referenslista . 63

 
. 

 

 Kristofer Ahlström "Tio artister som tvingats pausa på grund av utmattning” Dagens Nyheter, september 6, 2017. Hämtad april 25, 2021  62
https://www.dn.se/kultur-noje/tio-artister-som-tvingats-pausa-pa-grund-av-utmattning/

 Solitudo (april 15, 2021) Video: 63
http://www.youtube.com/watch?v=Cl7SqBTCzmo&t=3857s

28

https://www.dn.se/kultur-noje/tio-artister-som-tvingats-pausa-pa-grund-av-utmattning/
http://www.youtube.com/watch?v=Cl7SqBTCzmo&t=3857s


29



Referenslista 
 

Böcker 

Andreson, Chris. TED Talks : The Official TED guide for public speaking, New York: Houghton 

Mifflin Harcourt Publishing 

Björk-Franzén, Lena och Uggla, Madeleine. Röstlust! Sång, tal och tanke, Stockholm: Livonia 

Print, 2013. 

Estill, Jo. The Estill Voice Training System Level Two Figure Combinations for Six Voice Qualities. 

California: Estill Voice International, 2010. 

Roxendal, Gertrud och Winberg, Agneta. Levande människa - Basal Kroppskännedom för rörelse 

och vila, Stockholm: Natur och Kultur, 2002. 

Törnqvist Nyman, Eva. Rösten en spegelbild, Varberg: Argument Förlag, 2006. 

Valkare, Gunnar. Varifrån kommer musiken? Utan ort: Gunnar Valkare & Gidlunds Förlag, 2016. 

Webadresser  

100m.se "Styrka för sprinters” Hämtad april 2021 http://100m.se/snabbhet.asp 

 

Arbetsmiljöupplysningen "Ont i kroppen” Hämtad april 2021 https://

www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Ont-i-kroppen/ 

Arbetsmiljöverket "Arbetsställning och belastning - ergonomi” Senast ändrad januari 2021, Hämtad 

24-05-2021 https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/arbetsstallning-och-belastning---ergonomi/#2  

 Arbetarskydd.se "Forskare pressas lika hårt som elitidrottare” Senast ändrad maj 2013. Hämtad 

april 2021 https://www.arbetarskydd.se/arbetsskador/forskare-musiker-pressas-lika-hart-som-

elitidrottare-6569681 

30

http://100m.se/snabbhet.asp
https://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Ont-i-kroppen/
https://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Ont-i-kroppen/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/arbetsstallning-och-belastning---ergonomi/%25232
https://www.arbetarskydd.se/arbetsskador/forskare-musiker-pressas-lika-hart-som-elitidrottare-6569681
https://www.arbetarskydd.se/arbetsskador/forskare-musiker-pressas-lika-hart-som-elitidrottare-6569681
https://www.arbetarskydd.se/arbetsskador/forskare-musiker-pressas-lika-hart-som-elitidrottare-6569681


Göteborgs Universitet "Ingela Hellsten” Hämtad april 20 2021 

https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/ingelabergman-hellsten  

IBK - Institutet för Basal Kroppskännedom, Hämtad April 25  

http://www.ibk.nu  

Johannes Bergmark, Senast ändrad Januari 14, Hämtad April 25 2021 

https://bergmark.org  

 

RNM ”Nina de Heney | RNM | Resurs Ny Musik”, Hämtad mars 20 2021  

http://rnm.nu/onlineportfolio/nina-de-heney/ 

NinadeHeney "Nina de Heney”, Hämtad mars 15 2021 

https://www.ninadeheney.com/biografi/  

Omtanken, Hämtad April 25 2021  

(https://omtanken.se/vardcentraler/majorna/) 

Röda Sten Konsthall "INTSÄLLT! Levande Musik”, Hämtad mars 20 2021  

(http://www.rodasten.com/rs_events/view/levande_musik/?lang=se)  

Synonymer.se Sökning 25 april 2021: Mörka Hämtad april 25, 2021:  

https://www.synonymer.se/sv-syn/m%25C3%25B6rka 

Sång iFokus "Rösten - Anatomiskt”, Hämtad april 25 2021 

https://sang.ifokus.se/discussion/728463/rosten-anatomiskt 

Sångimprovisation med personligt uttryck, Senast ändrad Mars 24, 2021, 

https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/sangimprovisation-med-personligt-uttryck-mvk327 

Jazzstandards.com 

31

https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/ingelabergman-hellsten
https://bergmark.org
http://rnm.nu/onlineportfolio/nina-de-heney/
https://www.ninadeheney.com/biografi/
https://www.synonymer.se/sv-syn/m%2525C3%2525B6rka
https://sang.ifokus.se/discussion/728463/rosten-anatomiskt
https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/sangimprovisation-med-personligt-uttryck-mvk327


 

”I cover the waterfront”. Hämtad Juni 4, 2021. 

https://www.jazzstandards.com/compositions-0/icoverthewaterfront.htm 

”Have you met miss Jones?”. Hämtad Juni 4, 2021. 

https://www.jazzstandards.com/compositions-2/haveyoumetmissjones.htm 

”You make me feel so young”. Hämtad juni 4, 2021.  

https://jazzstandards.com/compositions-8/youmakemefeelsoyoung.htm 

 
Nationalencyklopedin 

”Kör”, http://www-ne-se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/kör (hämtad 

2021-06-08) 

”Frijazz.” http://www-ne-se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/frijazz (hämtad 

2021-06-08) 

Avhandlingar 

Tarja Karlsson Häikiö, Monica Lindgren, Marléne Johansson, Texter om konstarter och lärande, 

”Ingela Hellsten”. 2014 

https://130.241.16.4/bitstream/2077/37568/1/gupea_2077_37568_1.pdf 

Artiklar 

Sjöström, Bodil. "Så talar din kropp” Cirkeln, Nr 1  2017, senast ändrad 31 aug 2020. 

https://www.studieframjandet.se/cirkeln/artiklar/manniska-och-samhalle/artikel/sa-talar-din-kropp/ 

Ahlström, Kristofer.#"Tio artister som tvingats pausa på grund av utmattning” Dagens Nyheter, 

september 6, 2017. Hämtad april 25, 2021. 

https://www.dn.se/kultur-noje/tio-artister-som-tvingats-pausa-pa-grund-av-utmattning/ 

32

https://130.241.16.4/bitstream/2077/37568/1/gupea_2077_37568_1.pdf
https://www.studieframjandet.se/cirkeln/artiklar/manniska-och-samhalle/artikel/sa-talar-din-kropp/
https://www.dn.se/kultur-noje/tio-artister-som-tvingats-pausa-pa-grund-av-utmattning/


Sannum Carlsson, Anna. Cederhag, Wiveca. Basal Kroppskännedom "Små rörelser med stor 

potential” Hämtad April 25 2021 

http://www.basalkroppskannedom.se/sma-rorelser-med-stor-potential/ 

Videor från internet 

Vimeo "Basal Kroppskännedom - Kroppen, din utgångspunkt i livet.” (Januari 2018)  

Video: https://vimeo.com/252917228 

 

Youtube: ”Freya Casey - Freya$s Singing tips" (2015 maj)  

Video: www.youtube.com//watch?v=60jXu4B0R6M 

Youtube: ”Madeleine Harvey - How to belt high notes when you sing” (2018 feb)  

Video: www.youtube.com/watch?v=u4PWEvQ0KYY 

Youtube: ”Solitudo” (15 April 2021) 

youtube.com/watch?v=Cl7SqBTCzmo&t=3857s 

Youtube "Yoga With Adrienne” Flera videor. Hämtad Mars 20 2021, 

Video: https://www.youtube.com/channel/UCFKE7WVJfvaHW5q283SxchA  

TED-talks 

TEDxAmsterdam - Vim Hof (2010 nov) Video hämtad från https://www.youtube.com/watch?

v=L9Cgaa8U4eY 

TED-talk - Bobby Mcferring and the power of the pentatonic scale (Juni 2009) - https://

www.ted.com/talks/bobby_mcferrin_watch_me_play_the_audience 

Övriga verktyg 

Ireal Pro - mobilapplikation. Hämtad april 26, 2021. 

https://www.irealpro.com/ 

 

33

http://www.basalkroppskannedom.se/sma-rorelser-med-stor-potential/
https://vimeo.com/252917228
http://www.youtube.com//watch?v=60jXu4B0R6M
http://www.youtube.com/watch?v=u4PWEvQ0KYY
https://www.youtube.com/channel/UCFKE7WVJfvaHW5q283SxchA
https://www.youtube.com/watch?v=L9Cgaa8U4eY
https://www.youtube.com/watch?v=L9Cgaa8U4eY
https://www.ted.com/talks/bobby_mcferrin_watch_me_play_the_audience
https://www.ted.com/talks/bobby_mcferrin_watch_me_play_the_audience


Bilagor 
1. Hellsten, Ingela. 10 STEPS TO INTERPRETING LYRICS 

Ljudfiler 

Audio 1  Andning stråke, Improvisation, Boel Mogensen 16.1 

Audio 2  Konsonanter stråke, Improvisation, Boel Mogensen 16.2 

Audio 3  Prat med walking, You make me feel so young, Boel Mogensen 17.1 

Audio 4  Sångprat med fritt komp, You make me feel so young, Boel Mogensen 17.2 

Audio 5  Mantra 1, Improvisation, Boel Mogensen 17.3 

Audio 6  Mantra 2, Improvisation, Boel Mogensen 17.4 

Audio 7  Sång och flageoletter, Improvisation, 17.5 

Audio 8  November, Presentation, Boel Mogensen 

Audio 9 November, I Cover The Waterfront, Boel Mogensen 

Audio 10  Mars, Presentation, Boel Mogensen  

Audio 11 Mars, You make me feel so young, Boel Mogensen 

Audio 12 Mars, I Cover the Waterfront, Boel Mogensen 

Audio 13  Mars Perkussiv, Improvisation, Boel Mogensen 

34


