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SAMMANFATTNING 
 

Författare: Karin Morell Hammarsten 

Titel: Vuxna människors spontansång 

Title in English: Spontaneous singing among adults  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka spontansångens användningsområde och funktion 

för vuxna människor. Den norske musikprofessorn Jon-Roar Bjørkvold (1985, 2005) 

beskriver spontansången som en sång som uppkommer spontant och vad som sjungs bestäms 

utifrån aktuell situation. Mina frågeställningar är: Hur spontansjunger vuxna människor i sin 

vardag? Vad sjunger de, var sjunger de och när sjunger de? Vilken betydelse tillskriver dessa 

människor sin egen spontansång? Jag har valt en kvalitativ ansats för denna undersökning 

eftersom jag vill försöka att tolka och förstå varför vuxna människor spontansjunger. Jag har 

huvudsakligen utgått från Bjørkvolds (ibid) teorier gällande barns spontansång och prövar 

genom min analys om dessa teorier går att applicera på vuxna människors spontansång. Som 

informationssamlingsmetoder har jag valt två sätt: självobservation genom loggboksskrivande 

och intervjuer. Jag har valt att göra studien på sex informanterna som är mellan 32 och 61 år 

gamla. De är kvinnor och män som är verksamma i olika yrkeskategorier. Spontansången, 

enligt vad som framkommit av min undersökning, kan ta sig följande uttryck exempelvis sång 

med text, sång utan text, trallandes, sång inuti huvudet, nynnandes osv. Informanterna sjunger 

en mycket blandad repertoar av sånger. De vuxna spontansjunger ofta när de förflyttar sig 

exempelvis på väg till jobbet eller när de har ”ställtid”. Enligt min analys skiljer sig vuxen 

spontansång från barns spontansång gällande kulturella konventioner som handlar om vad 

som passar sig för vuxna att sjunga i det offentliga rummet. Min slutsats är att spontansången 

för vuxna är ett sätt att leva och vara som fyller flera viktiga funktioner i informanternas liv, 

precis som barns spontansång gör i barnens liv (ibid). 

Ämnesord: spontansång, sång, musik, vuxna, spontana uttryck 
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INLEDNING 

Det är en kall dag i november. Jag sitter ensam i ett mottagningsrum och väntar på att doktorn 

skall komma. En sköterska har nyss visat mig till detta rum och sedan hon lämnade rummet är 

det alldeles tyst. Utanför hörs ett dämpat ljud från TV: n i väntrummet. Jag är lite nervös inför 

den kommande undersökningen. För att lugna mig börjar jag som vanligt att sjunga. Först lite 

tyst för mig själv. Sedan starkare. Denna gång sjunger jag på ”Bra vibrationer” sången som 

Kicki Danielsson sjöng i schlagerfestivalen 1985. Sången får mig att koppla av en smula och 

den gör mig lugnare. Jag slutar tvärt att sjunga när doktorn öppnar dörren och kommer in i 

mottagningsrummet.  

Det händer även att jag nynnar för mig själv. Det kan inträffa när jag är ute och går, när jag 

väntar på bussen eller när jag pysslar med något i mitt hem. Det är visor, jazzlåtar, schlagers, 

dansbandshits och klassiska stycken i en salig blandning.  När jag för många år sedan 

arbetade i hemtjänsten gick jag och gnolade bl.a. när jag städade hos pensionärer. Då fick jag 

höra att jag alltid verkade vara så glad eftersom jag gick och sjöng hela dagarna. Det stämde 

inte. Spontansången kom oavsett om jag var ledsen, arg, uttråkad eller glad. Ibland sjöng jag 

en tröstvisa, ibland en jubelsång. Jag sjunger också när jag sitter inne på mitt kontorsrum och 

jobbar. Ibland kan jag höra att kollegan i rummet bredvid mig har börjat sjunga på samma 

sång. Min kollega och jag har en sorts musikalisk kommunikation mellan kontorsväggarna, 

ofta utan att vi egentligen är medvetna om det.   

Det har skrivits en hel del om barns spontansång. Små barn kan ju sjunga högt och ljudligt i 

det offentliga rummet, på bussar, gator och torg men också hemma när leker. Bjørkvold 

skriver om den musiska människan där han menar att barnet föds musisk, med en förmåga att 

med alla sina sinnen lära och utvecklas. Musik, spontansång och skapande lek har stor 

betydelse när det gäller att skapa form och struktur i barns tillvaro (Bjørkvold 2005). Vi bär 

våra olika åldrar och erfarenheter med oss genom livet enligt honom. Skapande verksamheter 

såsom musik och exempelvis kontakt med lekande barn, kan enligt Bjørkvold, hjälpa oss att 

ge nytt liv åt dessa olika ”åldrar” i människan.  

Bjørkvold skriver om den musiska människan och inkluderar i detta resonemang människan i 

alla hennes åldrar. Bjørkvold skriver särskilt om spontansång men då endast hos barn.  Jag har 

ju egen erfarenhet av att spontansjunga och jag hör att människor i min omgivning 

spontansjunger. Därför har mitt intresse väckts för att undersöka förekomsten av spontansång 

hos den musiska vuxna människan. Att jag som sångerska tar till spontansången som ett 

naturligt uttryckssätt kanske inte är så konstigt. Jag känner människor i min närhet som 

spontansjunger trots att de inte är professionella sångare eller, enligt egen utsago, har någon 

sångröst. Jag har därför blivit nyfiken på hur den spontana sången yttrar sig för andra vuxna. 

Hur sjunger de, vad sjunger de, var sjunger, när sjunger de och framför allt varför 

spontansjunger de? Finns det andra som också blir lugnade av att spontansjunga? Det är min 

förhoppning att denna undersökning skall ge en insikt i vuxnas spontansång och hur den yttrar 

sig i människors vardag. 
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Problemområde 

Jag vill utifrån denna inledning med människan som en musisk människa belysa vuxna 

människors spontansång. Med utgångspunkt i tidigare forskning, som främst har handlat om 

barns spontansång, vill jag undersöka hur spontansången yttrar sig hos vuxna. Hur ter sig 

spontansång för vuxna människor och vad fyller den för funktion? Undersökningen har gjorts 

på några personer bosatta i en storstad mellan åldrarna 32-61 år. Är det så att spontansången 

avtar eller försvinner i och med att barnet blir vuxet eller är det så att detta musiska uttryck 

finns kvar hos den vuxne? 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka spontansångens användningsområde och funktion 

för vuxna människor. 

Frågeställningarna är: 

Hur spontansjunger vuxna människor i sin vardag? 

Vad sjunger de? 

Var sjunger de? 

När sjunger de? 

Vilken betydelse tillskriver dessa människor sin egen spontansång? 

Avgränsning 

Jag har valt att inte undersöka vuxnas spontansång utifrån ett genusperspektiv. Jag har inte 

heller dragit några slutsatser utifrån andra faktorer, såsom yrke, utbildning osv. 
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BAKGRUND 

Redan inledningsvis i detta arbete kände jag till att den norske musikprofessorn Jon-Roar 

Bjørkvold (1985, 2005) och den svenske professorn i musikpedagogik Bertil Sundin (1995) 

hade skrivit om barns spontansång. Dessutom har jag sökt efter litteratur på www.libris.kb.se 

och www.DiVA-portal.org. Jag sökte bl.a. på orden spontansång, vuxen spontansång, nynna, 

tralla. De sökord som jag har haft har inte gett några direkta träffar. Det är möjligt att jag med 

andra sökord hade fått fram ett annat resultat. Eftersom det var svårt att hitta specifik litteratur 

om vuxen spontansång kommer min bakgrundspresentation huvudsakligen att fokusera på den 

forskning som finns kring barns spontansjungande. Bakgrundskapitlet handlar också om att 

mammor och pappor borde sjunga för sina barn. Det finns forskning på hur musik och sång 

kan påverka både vår kropp och själ vilket också redovisas i detta kapitel. 

Det skall börjas i tid med lek, musik och sång 

Många foster kan reagera på musik och de kanske till och med kan ha en speciell 

favoritmelodi (Nilsson & Hamberger 2003). Fostret kan minnas ljudintryck från åttonde 

fostermånaden, kanske ännu tidigare. Forskaren Anthony DeCasper gjorde test där blivande 

mödrar fick läsa en välkänd barnramsa för sina ofödda barn. När barnen var födda gjordes ett 

sugtest där det noterades att barnen sög på sina nappar på ett speciellt sätt när de fick höra den 

välkända barnramsan. Utifrån bl.a. detta försök drogs slutsatsen att barnen verkar föredra de 

ljud som de har hört under graviditeten (i Bjørkvold 2005, s 17).  

Bjørkvold (2005) menar att särskilt mammans röst är livsviktig för att barnet skall utveckla 

sin förmåga att kommunicera, en förmåga som han menar har sitt ursprung i ”havandeskapets 

rytmiska symbios”. Han uppmanar både mammor och pappor att sjunga för sina barn. Det är 

viktigt att barnet får uppleva de speciella känslor och den kraft som finns i både mammans 

och pappans sång enligt Bjørkvold (ibid). Den norske forskaren i musikterapi Even Ruud 

menar att sången är en av de viktigaste resurserna vi har när vi ska skapa goda ramar för 

utveckling. Sånger, rim och ramsor formar en grund i traditionella samvaroformer med barn. 

Sång och musik skapar ofta en ram runt samvaron mellan barnet och den vuxne, och känslan av 

grundläggande tillit till världen formas genom ritualer i vardagen där sången medverkar till att 

förmedla närhet och trygghet. Ett barn som sjungs för är ett barn som blir sett och bekräftat (Ruud 

2001, s 46). 

Spädbarn kan kommunicera fullt ut med sin mamma direkt efter födseln och det sker enligt 

Bjørkvold (2005) genom att barnet förstår puls, rytm och rörelse. I många språk har ordet lek 

en dubbel betydelse exempelvis i engelskans play och tyskans spiel som betyder både spel 

och lek. Han anser att musik, skapande lek och spontansång är en hjälp för barnet för att 

kunna skapa form och struktur i tillvaron (ibid). 

Estetik och lek för kropp och själ 

Den brittiske forskaren Donald Woods Winnicott har fördjupat sig i lekens betydelse för 

människan. Han har kommit fram till att leken skapar mening och sammanhang mellan dröm 

och verklighet. Människan kan bli passiv och sjuk om detta sammanhang bryts (i Bjørkvold 

2005, s 47). Sången, leken med toner, är en nödvändig bricka i spelet mellan människans inre 

och yttre värld. Det är viktigt att behålla förmågan till lek under hela livet enligt Bjørkvold 

http://www.libris.kb.se/
http://www.diva-portal.org/
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men han ställer sig också frågan om den förmågan kan hållas levande? Hur prioriterar vi och 

hur behandlar vi barn på vägen från barnkultur över till vuxenkultur (ibid)? 

Musikern och författaren Stephen Nachmanovitch anser också att en lekande varelse har 

lättare att anpassa sig till en föränderlig värld. Han menar att den mäktigaste musan är barnet 

inom oss. Poeten, musikern och konstnären försöker livet igenom att få kontakt med detta 

barn, självet, som ännu vet hur man leker. Konsten är att inte vara rädd för barnet inom oss. 

Att skriva, göra musik, teckna eller dansa kan föra människor ut ur sorgsenhet, depression och 

besvikelse. En process som liknar den bästa psykoterapi enligt Nachmanovitch (2010).   

Stressforskaren Töres Theorell menar att musik och andra kulturella upplevelser kan hjälpa 

barn i deras emotionella utveckling. Om man läser en saga för barnet och förstärker ”storyn” 

med musikinslag blir det lättare för barnet att identifiera känslor, barnet lär sig att skilja 

mellan ledsenhet och ilska. Han understryker vikten av att använda sig av multimodalitet dvs. 

förstärka text med ljud, bild osv. Människor som har dålig förmåga att särskilja känslor kan 

löpa större risk att utveckla högt blodtryck och en del andra hälsoproblem. Det kan också bli 

svårt för en sådan person att förstå andra människors känslouttryck och det kan leda till att 

samspelet med andra försvåras. Musiken kan förstärka de känslor vi har och musik kan också 

väcka starka känslor. Musik skulle också kunna påverka hur man bemästrar problem, det man 

kallar för ”coping”. Musiken kan ge kraft så att man kan ta tag i ett problem och få hjälp med 

att tänka i nya banor (Theorell 2009). En stark konstnärlig upplevelse lämnar alltid spår i vårt 

medvetande, påverkar våra framtida handlingar och får oss att se på världen med nya ögon. I 

antikens Grekland användes den estetiska upplevelsen som en form av katharsis dvs. den 

befriade själen från de lidelser som plågat den. ”Värken i själen läkes av sång”(Lindqvist 

1999). Bjørkvold (2005) menar att barnen behöver ha tillgång till alla sina uttrycksmedel för 

att kunna lyckas. Kroppsmognad, språk och sång hjälper till att sätta ord på saker och ting. 

Behovet att uttrycka sig pockar ständigt på. Han tar som exempel Ronja Rövardotters vårskrik 

där hon säger till sin kompis Birk ”Jag måste skrika ett vårskrik, annars spricker jag!” 

Sången i kroppen 

Vad händer i kroppen när man sjunger? Det som är speciellt med sång jämfört med andra 

instrument är att sången finns i den egna kroppen. Det är enkelt och praktiskt och samtidigt 

mindre kul om kroppen inte mår bra. Röstforskaren Johan Sundberg (2001) beskriver att 

stämbanden alstrar sång tack vare lufttrycket från andningen. Susanna Leijonhufvud (2011) 

menar att just andningen är speciell när det gäller sång.  

Delar av den fysiska kroppen kan vara aktiv vid icke-sjungande, men de blir alltid aktiva, i någon 

mån, när jag börjar sjunga och de behöver inte vara aktiva när jag inte sjunger. Andningen, som en 

del av sångapparaten, är ständigt igång utan att jag behöver tänka på det, men i sången ”tar jag 

över” denna andning som blir kontrollerad  (Leijonhufvud  2011, s. 85). 

Töres Theorell har undersökt de kroppsliga effekterna av sång. Försöket gick ut på att 

forskarna mätte vad som hände före, under och efter en sånglektion. Försökspersonerna 

bestod av åtta ”professionella” sångare och åtta ”amatörer”. Alla sångare var dock vana vid att 

ta sånglektioner dvs. en sånglektion var för det mesta en trygg situation. Sångarna blev både 

mer energiska och mer avspända efter sånglektionen. Amatörerna blev också påtagligt 
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gladare, däremot upplevde inte de professionella den effekten. Tolkningen av detta resultat 

kan vara att sånglektionen är mer prestationsinriktad för en professionell sångare. 

Oxytocinhalten i blodet dvs. ”lugn och ro” hormonet ökade däremot för båda grupperna. En 

viss pulsökning skedde under sjungandet för både amatörer och proffs. De maximala 

pulsnoteringarna låg mellan 105 och 115 slag per minut vilket motsvarar en lindrig fysisk 

ansträngning. Theorell menar att det är svårare att förstå effekterna av att sjunga än att förstå 

effekterna av musiklyssning. Anledningen är att sjungandet innebär kroppsliga aktiviteter som 

i sig har effekter på andning, hjärtverksamhet och hormoner. Det är enligt Theorell därför 

svårt att uttala sig om huruvida effekterna beror på estetiska eller kroppsliga processer 

(Theorell 2009). Känslor kan också påverka sången i kroppen. Leijonhuvud beskriver sina 

upplevelser så här: 

På en begravning, som sammanföll med denna studie, erfor jag att sången helt enkelt slutade när 

jag greps av stark känsla. Det gick inte att fortsätta sjunga psalmen i kyrkbänken. Den starka 

känslan av sorgen blev för stor, den ströp sången på något sätt. Tårarna tog överhanden och 

andningen blev svår att kontrollera (Leijonhuvud 2011, s 85). 

Här verkar den starka känslan av sorg påverka exempelvis andningen i kroppen så att 

det inte går att sjunga. 

Barns spontansång 

Nedan följer en presentation av Bjørkvolds och Sundins studier av barnkultur och barnsång. 

Sedan följer en redovisning av spontantsångens användningsområde och dess funktion. 

Barnkultur och barnsång 

Bjørkvold (2005) anser att barnens spontansång är mycket mer besläktad med lek än med den 

traditionella definitionen av musik. Spontansången innefattar kroppsrörelse, tal och sång. 

Sången uppkommer spontant, och vad som sjungs bestäms i stunden beroende på om barnet är 

argt eller förnöjt. Spontansången lyder under barnkulturens normer och regler, precis som 

andra delar av leken. Han beskriver sången som en form av språk, ett musikaliskt modersmål. 

Bjørkvolds doktorsavhandling Den spontane barnsangen- vårt musikaliske morsmål 

(Bjørkvold 1985) bygger på studier av förskolebarns spontansång på tre olika förskolor i 

Oslo. Bjørkvold har även observerat förskolebarn i Ryssland och USA. Bertil Sundin har 

också observerat förskolebarn vid tre lekskolor i Stockholm. Sundin följde barnen individuellt 

medan Bjørkvolds studier i huvudsak var gruppobservationer. Enligt Sundin är det stor 

överenstämmelse mellan deras resultat och i de undersökningar som finns från andra länder. 

Författaren menar att förskoletidens sjungande tycks ha en universell karaktär vad gäller bruk 

och funktion (Sundin 1995). 

Spontansångtyper 

Bjørkvold delar upp spontansången i sångtyperna;  

 flytande/amorf 

 formler  

 färdigsång 
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Den tidigaste spontansången är amorf (formlös) och består av bebisens gurglande, röst- och 

ljudlekar. Den flytande sången har ingen fast struktur utan är en fri sång som inte håller sig till 

traditionella intervaller och skalor. Den kan exempelvis bestå av glissandon och 

mikrointervaller. Den förkommer i både ensamlek och grupplek.  En pojke leker med en 

pappersvala och armens rörelse ackompanjeras av spontansångens långa glissando när den 

visar hur svalan rör sig mot marken. Ofta kan den flytande sången uttrycka alla sorters inre 

känslor exempelvis en pojke som sitter i ett hörn och har en inre sångmonolog med sig själv. 

Sången kan fungera som en fantasikompis som följer oss och alltid är beredd att ge tröst och 

stöd, en ”Mållgan” som Alfons Åbergs fantasikompis.  

Formelsången har en mer fast struktur och utgår rent rytmiskt från språkrytmen. Den kan 

bestå av tydliga intervaller och markerade rytmer. Den första formeln som spädbarnet möter 

är exempelvis tittutleken. Den stora fallande tersen i tittutleken är här en blandning mellan tal 

och sång så kallad mixed syntax (efter Oksaar citerad i Bjørkvold, 2005, s 68). Ytterligare 

exempel på en formel är den retliga ”Skvallerbytta bing bång”. Formelsångerna används 

framför allt för att kommunicera med andra barn i leken.  

Med färdigsånger avser Bjørkvold sånger som bygger på redan kända sånger och annan 

musik som barnen hör i sin omgivning. Barnen använder detta material fritt och improviserar 

exempelvis egna texter till kända sånger. I sin undersökning upptäckte Bjørkvold att barnen 

hade en stor variation av sånger av olika svårighetsgrad, traditionella vuxensånger och gamla 

barnvisor förekom parallellt. 

Norska och svenska barn tillhör en kultur som domineras av dur/moll-systemet. Barnen 

förhåller sig mer fritt i sin sång till detta system exempelvis i den flytande sången. 

Formelsången kan ses som en gradvis anpassning till det tonala system som de omgivs av. 

Dur/moll-systemet återfinns tydligast i färdigsångerna, även om barnen även där tolkar dessa 

sånger friare än vad vuxna gör (Bjørkvold 1985). 

Avgränsning mellan användning och funktion 

Bjørkvold använder sig av musikantropologen Alan P Merriams klassiska avgränsning mellan 

begreppen användning och funktion. Med begreppet användning menar Merriam situationer 

där musik används i mänsklig handling. Funktionsbegreppet handlar mer om varför musik 

nyttjas och i vilka speciella syften den tjänar (i Bjørkvold, 2005, s 80). 

Spontansångens användning 

Bjørkvold (2005) menar att barn systematiskt brukar en specifik formtyp med en specifik 

användning i sin spontansång. Han menar att barn föredrar en sångform framför en annan för 

att tillfredsställa ett visst behov. Även om man inte kan para ihop form och användning på 

något absolut sätt så finns det tydliga mönster för hur det går till enligt honom. Exempelvis så 

kan barn använda spontansången som en konkret ljudlek, han kallar det för analog imitation. 

Han tar exemplet med en flicka som sitter och ritar med färgkrita runt i cirklar samtidigt som 

hon sjunger orden rita, rita, rita, rita, osv. Hon sjunger inte om att hon ritar utan Bjørkvold 

menar att hon sjunger själva ritandet. Kroppsrörelse, sång och tal blir ett uttryck ihop, det kan 

låta på liknande sätt, oberoende av kulturtillhörighet. Sången blir som ett objekt, ett föremål i 

leken. Det är framförallt den flytande sången som tillhör denna typ av användningsområde 
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(Bjørkvold 1985, 2005). Sundin kallar samma typ av sång för imiterande-beskrivande sånger 

som förekommer när barn leker med bilar, tåg m.m. Det består i att objektet i leken illustreras, 

ex så sjunger barnet tuff, tuff, när det leker med ett tåg. Sången fungera som ett redskap i 

leken (Sundin 1995). 

Sången kan också fungera som ett sätt att kommunicera, en språksymbol i leken som används 

för att retas, berätta, påkalla, fråga och svara osv. Exempelvis symbolen för att retas förstås av 

alla barn även om melodin sjungs utan text. Formelsången hör hemma i denna typ av kategori 

(Bjørkvold 1985, 2005). Sundin benämner sångtypen som kommunikativ sång som består av 

påståenden, befallningar och även ramsor med retande innebörd exempelvis ”Skvallerbytta 

bing bång.”(Sundin 1995).  

Sången kan också fungera som en inramning av leken, ett ”ackompanjemang” till leken. 

Bjørkvold tar som exempel en flicka som bygger ett sandslott och plötsligt börjar sjunga 

Bruce Springsteenlåten, Born in the USA. Det är sandslottet, inte sången, som är det viktiga i 

leken. Ändå, menar han, spelar sången en viktig roll som en emotionell energikälla som ger 

utlopp för spontaniteten (Bjørkvold 2005). Sundin observerade också att barnen använde 

material från kända sånger, liksom helt improviserade sånger. Dessa sånger förekom utan att 

ha den speciella sociala karaktär som hos den kommunikativa sången (Sundin 1995). 

Barnkulturens färdigsånger, menar Bjørkvold, används i alla kategorier av 

användningsområden både som ljudlek, som språksymbol och för att rama in själva leken. 

Oftast är det texten som avgör i vilken kategori som en sång hamnar. Färdigsångerna används 

ofta av barn som ”sång under arbete” där de kan sjunga sången med sin originaltext alternativt 

nynna eller sjunga små textrader för sig själva (Bjørkvold 2005).  

Ofta är barnen inte själva medvetna om att de sjunger. Sundin beskriver en pojke, Hans, som 

vägrade att sjunga och som inte var intresserade av musiksamlingarna på förskolan. Hans 

mamma berättade också att han inte kunde sjunga. Vid observationerna som gjordes var Hans 

dock ett av de barnen som sjöng mest. På det medvetna planet sa han sig inte vara intresserad 

av att sjunga men i en leksituation utan press och kritik från vuxna sjöng han mycket utan att 

vara medveten om det (Sundin 1995). 

Spontansångens funktion 

Sundin menar att barnens spontansång i många fall är ett rent lustfyllt experimenterande med 

ljud och klanger. Spontansången kan också användas som ett sätt att bearbeta problem 

(Sundin 1995).   

Barnens spontansång beskrivs av Bjørkvold (1985, 2005) som barnens musikaliska 

modersmål och har många funktioner som är gemensamma med talspråket. Nedan följer några 

exempel på funktioner: 

Kontaktskapande funktion 

Den kontaktskapande funktionen grundar sig i det första samspelet mellan mor 

och barn, barnet lär sig här vilken möjlighet till kontakt exempelvis sången 

erbjuder. Sången kan förmedla både känslor och information och används i 

kontakt med både vuxna och andra barn. 
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Emotionell funktion 

Spontansången kan fungera som en katalysator för känsloyttringar. Sången kan 

uttrycka, förmedla och väcka känslor.  

Terapeutisk funktion 

Sången kan bidra till att lösa konflikter för både det enskilda barnet och mellan 

flera barn. Med spontansång kan man förmedla undertryckta känslor och sedan få 

ro. 

Informationsmässig funktion 

Spontansången kan ha en informationsmässig funktion, man kan exempelvis 

sjunga siffror och mattetal. Inte minst formelsången kan rymma mycket 

information som barnen avkodar exempelvis att en person vill retas. 

Identitetsskapande funktion 

Spontansången kan också vara till hjälp när man skall markera sin egen identitet 

och gruppens identitet. Barnen kan genom spontansång berätta för sig själva och 

för varandra, om vem man är och vilken roll man har i gruppen. Barnkulturen har 

sin form av normer, regler och värderingar där spontansången kan medverka till 

att skapa en kulturell tillhörighet och identitet i det sociala sammanhanget.  

Lekens socialiserande funktion 

Spontansången påverkar lekens yttre och inre form, rytm och känsla och hjälper 

till att skapa struktur i leken.  

Underhållning och estetik 

I barnkulturen verkar denna funktion inte vara så viktig. Barn sjunger inte främst 

för att underhålla varandra eller för att framhäva sin sångskicklighet. Det är 

helheten som är det viktiga, sången och leken tillsammans. 

Barnsången som livsform 

Bjørkvold menar att hans forskning visar på att barns spontansång inte kan bedömas 

endast utifrån musikaliska kvaliteter, sången rymmer så väl musikaliska som sociala 

dimensioner. För barnen är spontansången en livsform, ett sätta att begripa och förhålla 

sig till verkligheten. Bjørkvold som har observerat barn och deras spontansång skriver 

att han aldrig stötte på något barn som inte sjöng. Han menar att barnkulturen består av 

sång och rörelse ”hela kroppen i ett äkta instrumentellt uttryck mot världen och in mot 

jaget.” (Bjørkvold, 2005 s. 83).  

Bjørkvold menar att alla barn spontansjunger, jag undrar hur är det med oss vuxna? Stephen 

Nachmanovitch skriver att skolan kan uppmuntra barns kreativitet men den kan också förstöra 

den och alltför ofta gör den det. Barn lär sig genom att utforska och experimentera, sedan blir 

de drabbade av den verkliga världen, skapad av vuxna och de omstöps till allt mer 

förutsägbara samhällsmedlemmar (Nachmanovitch 2010). 
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Vuxen spontansång 

Bjørkvold anser att barnens spontansång är mer besläktad med lek än den traditionella 

definitionen av musik och att den innefattar kroppsrörelse, tal och sång. Sången uppkommer 

spontant, och vad som sjungs bestäms i stunden beroende på om barnet är argt eller förnöjt 

(Bjørkvold 2005). Hur den vuxna spontansången skall definieras framgår inte av 

bakgrundslitteraturen. Min tolkning är dock att vuxen spontansång liknar barns dvs. att 

sången uppkommer spontant och vad som sjungs bestäms utifrån aktuell situation. Min egen 

erfarenhet hittills har varit att det kan ta sig olika uttryck exempelvis sång med text, utan text, 

hummandes, trallandes, tyst inuti huvudet, högt, visslandes, det kan vara kända låtar, egen text 

till kända låtar, hitta på helt egna låtar osv.  

Lars Lilliestam tar i förbigående upp sång hos vuxna när han för fram konceptet att ”musika”. 

Lilliestam definierar ”musika” som: 

alla aktiviteter där musik ingår, exempelvis lyssna, sjunga, spela, skapa musik, dansa, prata eller 

berätta om musik, läsa om musik, samla på musik, att ”ha musik på hjärnan” eller dra sig till 

minnes musik tyst inom sig. Musikande ingår för de flesta självklart i vardagens vanor och rutiner. 

Man är ofta inte medveten sina handlingar och bevekelsegrunder för dem förrän man tillfrågats- 

om ens då. Man bara lyssnar eller spelar eller pratar eller läser (Lilliestam 2009 s.24) 

Människor har i alla tider använt musik i samband med arbete. Funktionen har varit att 

samordna kollektiva arbetsrörelser, uppmuntra när arbetet känns tungt, avleda tankarna från 

arbetet och uttrycka missnöje med arbetsvillkor och arbetsledning (Lilliestam 2009). Eftersom 

sånginstrumentet bärs av oss var och en har det föranlett att just sången har varit 

förekommande i samband med arbete. Arbetssånger har använts vid exempelvis lastning, 

trädfällning, bakning, vävning, tvättning, segelhissning osv. Fäbodkulturen hade sin vallmusik 

för att locka på djuren, skrämma bort och varna för vilda djur. Arbetsmusiken förändrades i 

takt med att arbetet förändrades. Industrialismen innebar att maskinerna tog över, 

arbetsmoment där man behövde samordna rörelser försvann. Bullriga industrimiljöer 

omöjliggjorde kollektiv sång, även om människor säkert sjöng under arbetet för sitt nöjes 

skull (ibid). 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I min kvalitativa undersökning vill jag försöka att tolka och förstå varför vuxna människor 

spontansjunger. Mitt arbetssätt har varit deduktivt, dvs. jag har försökt att utifrån befintliga 

teorier dra slutsatser om en viss företeelse, i detta fall ämnet spontansång (Patel & Davidsson 

2003). Jag har huvudsakligen utgått från Bjørkvolds (1985, 2005) teorier gällande barns 

spontansång och prövar genom min analys dessa teoriers bärkraft på vuxna människors 

spontansång. En mer omfattande redovisning av Bjørkvolds teorier finns i bakgrundsavsnittet 

men jag har ändå valt att sammanfatta dessa lite kortfattat under denna rubrik. Jag har valt att 

dela upp materialet utifrån musikantropologen Alan P Merriams avgränsning av begreppen 

användning och funktion.  Användning åsyftar situationer där musik används i mänsklig 

handling och funktionsbegreppet handlar mer om varför musik används och i vilka speciella 

syften den tjänar (i Bjørkvold, 2005 s.80). Nedan följer en redovisning av spontansångtyperna 

kopplat till användningsområden och exempel på funktioner. 

Spontansångens användningsområde 

Amorf och flytande sång 

Amorf (formlös) sång består av gurglanden, röst- och ljudlekar. Den flytande sången har 

ingen fast struktur utan är en fri sång som inte håller sig till traditionella intervaller och skalor. 

Denna formtyp kan användas för att beskriva ”leken” och de föremål som förekommer i 

”leken”. 

Formler 

Formelsången har en mer fast struktur och utgår rent rytmiskt från språkrytmen. Den används 

som ett sätt att kommunicera för att kunna retas, berätta, påkalla och svara osv. 

Färdigsånger  

Färdigsånger består av redan kända sånger som sjungs som de är eller använder 

fragmentariskt eller brukar fritt exempelvis improviseras egna texter till kända melodier. 

Färdigsångerna kan användas både som beskrivande av ”leken”, som ett sätt att kommunicera, 

och som inramning av ”leken”.  

Spontansångens funktion 

Bjørkvold (1985, 2005) förtydligar att han med funktionsbegreppet menar den underliggande 

roll och betydelse som spontansången har i barnens kultur. Jag har från Bjørkvolds bok Den 

spontane barnesangen- vårt musikaliska morsmål valt ut följande exempel på funktioner: 

 Kontaktskapande 

 Emotionell funktion 

 Terapeutisk funktion 

 Informationsmässig funktion 

 Identitetsskapande funktion 

 Lekens socialiserande funktion 

 Underhållning 

 Som en livsform 
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Mitt angreppssätt har varit att undersöka om dessa spontansångtyper även går att applicera på 

vuxna människors spontansång och hur de i så fall yttrar sig i den vuxna varianten vad gäller 

spontansångens användning och dess funktion. 
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METOD 

Jag har valt en kvalitativ ansats för denna undersökning eftersom jag vill försöka förstå 

kvalitéer såsom varför och vad vuxna människor spontansjunger. Jag undrar på vilket sätt de 

sjunger, däremot är jag inte intresserad av hur ofta de sjunger eller vid vilket klockslag det 

sker. I så fall hade jag valt en kvantitativ metod. Syftet med kvalitativa undersökningar är att 

skaffa en annan och djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap som många gånger blir 

resultatet när kvantitativa metoder används. En kvalitativ forskare vill exempelvis upptäcka 

företeelser eller beskriva uppfattningar om något ämne (Patel & Davidsson 2003).  

Urval  

Personerna till min undersökning är utvalda för att jag trodde mig veta att de ägnade sig åt 

spontansång. Detta för att lättare kunna diskutera ämnet med dem. Jag tänkte att den spontana 

vuxensången förekommer i alla åldrar och hos både kvinnor och män. Därför har jag inte valt 

ut någon speciell kategori med avseende på genus till denna undersökning. Informanterna är 

sex till antalet i åldrarna 32-61, män, kvinnor, olika yrkeskategorier osv. Mitt urval har bestått 

av en s.k. ”tillgänglig grupp” (Patel & Davidsson 2003). Av praktiska skäl är det främst 

kollegor, vänner och bekanta till mig som jag har använt som informanter. När jag tog kontakt 

med mina informanter framgick det ganska snabbt om de upplevde att de var spontansångare 

eller inte. Två av dessa sex informanter var okända personer för mig. Dessa två personer fick 

jag kontakt med via kollegor till mig. Att jag känner de flesta av personerna kan ha inverkat 

både positivt och negativt på forskningsresultatet. Förhoppningsvis har det haft den effekten 

att informanterna har kunnat vara öppna och frispråkiga eftersom de redan har en relation till 

mig. Vi har också relativt snabbt kunnat diskutera på djupet. Det har inte behövts så mycket 

diskussion och bakgrundsfrågor för att lära känna varandra. Det kan också ha verkat 

hämmande på vissa personer eftersom det ibland kan vara lättare att anförtro sig åt en total 

främling som man inte behöver träffa efter intervjutillfället.  

Insamlingsmetoder 

Bjørkvold (1985) studerade barns spontansång i deras naturliga sociala miljö, på förskolor, 

där han fanns med som en passiv deltagande observatör. Problemet var hur dokumentationen 

av vuxnas spontansång skulle gå till. Kunde man exempelvis studera människor på deras 

arbetsplatser? Var det möjligt att tjuvlyssna på folk och hoppas att de skulle spontansjunga på 

gatan? Av praktiska och etiska skäl valde jag att fråga några personer om hur deras eventuella 

spontansång yttrar sig i deras vardag. Enligt min egen erfarenhet så är sången något som 

uppkommer spontant beroende på situation och det sker tämligen oreflekterat. Som 

informationssamlingsmetoder har jag valt två sätt: självobservation genom loggboksskrivande 

och intervjuer. Att informanter skriver loggbok kring ett ämne som en forskare är intresserad 

av att undersöka kan vara ett sätt att samla information (Patel & Davidsson 2003). Tanken 

med att informanterna skulle föra loggbok var att de i direkt anslutning till att de kom på sig 

själva med att sjunga skulle skriva i denna loggbok. Informanterna blir på detta sätt 

observatörer av sig själva. Informanterna har först fått föra loggbok om sitt spontansjungande. 

Jag har sedan träffat dem för en intervju. Varje person har själv fått välja vilken vecka som 

skulle passa bäst för loggboksskrivandet och vilken dag intervjun skulle ske. Anledningen till 
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att jag även har valt att intervjua personerna är att jag skulle få möjlighet att ställa frågor och 

följdfrågor för att få en djupare förståelse av informanternas upplevelser av sin spontansång. 

Loggböckerna 

När jag informerade intervjupersonerna om deras uppgift att föra loggbok var jag noga med 

att försöka exemplifiera vad jag menade med uttrycket spontansång, bl.a. genom att beskriva 

kort hur min egen spontansång brukar yttra sig. För att begränsa insatsen för individen så har 

jag bett varje informant att föra loggbok under max en veckas tid. Informanterna skulle notera 

så ofta de ville och kunde under denna vecka. Det har också varit acceptabelt om de inte hade 

noterat någonting alls; allt för att försäkra mig om att jag inte hade begärt för mycket av dem 

(Patel & Davidsson 2003). I en pilotstudie har jag själv prövat att ”logga” min egen 

spontansång. Det var inte helt lätt att notera eftersom jag gärna sjunger när jag är ute och går, 

på busshållplatser, i kontorskorridorer osv. Lösningen på detta var att ge varje intervjuperson 

ett litet anteckningsblock, stort nog att rymmas i en ficka, för att praktiskt och snabbt kunna 

notera vad de hade spontansjungit. Samtliga informanter utom en förde loggbok. Den 

personen hade svårt rent praktiskt att notera. En person valde att notera i sin mobil och sedan 

skicka dessa anteckningar till mig via mobilen. De har fått skriva på vilket sätt de sjunger, vad 

och när de sjunger och varför de tror att de sjunger. För att kunna försäkra mig om 

representativiteten har det funnits möjlighet för personerna att i sina loggboksanteckningar 

reflektera över om det var en vanlig ”spontansjungarvecka” eller om det var något som avvek. 

(ibid).  

Intervjuerna 

Syftet med kvalitativa intervjuer är att upptäcka egenskapen hos något, exempelvis 

informantens uppfattning om något fenomen, i detta fall ämnet spontansång (Patel & 

Davidsson 2003). I en kvalitativ intervju är intervjuare och intervjupersonen medskapare i ett 

samtal. Jag försökte därför att bjuda på mig själv och gav några exempel på hur jag själv har 

upplevt min spontansång, så att informanterna inte skulle känna sig hämmade (ibid). 

Intervjuerna har varit ca en halvtimme per intervjuperson och har haft en låg grad av 

standardisering, dvs. följdfrågor har uppkommit under intervjuns gång och jag har inte alltid 

ställt samma frågor i exakt samma ordning till varje person (ibid). Jag var vid detta tillfälle 

noga med att om igen förklara vad jag menade med uttrycket spontansång. Min ambition har 

varit att försöka genomföra intervjuerna i nära anslutning till det tillfälle som personen 

”loggade” sig själv, allt för att informanten skulle komma ihåg så mycket som möjligt av den 

veckan. I en del fall blev det så att informanterna förde loggbok fram till dess att vi träffades 

för att ha intervjun. I andra fall förde informanterna loggbok längre än under en veckas tid. 

Under intervjutillfället ställde jag frågan om de trodde att det faktum att de skulle notera kring 

sin spontangång hade inverkat på det spontana sjungandet? Hur var deras känsloläge under 

denna vecka? Var de glada, ledsna eller upprörda? Hade de några egna teorier om varför de 

spontansjunger? Deras anteckningar tittade jag i först efter intervjutillfället. Anledningen till 

detta var att intervjun skulle genomföras utan att jag hade någon förutfattad mening kring 

personens spontansjungande. Personen skulle inte heller behöva känna sig ”bedömd” i förväg 

utifrån sitt loggboksskrivande. 
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Etiska överväganden 

Denna studie genomfördes i enlighet med vetenskapsrådets rekommendationer i rapporten 

God forskningssed (Vetenskapsrådet 2011). Intervjupersonerna har informerats om att de 

deltar i en studie, att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan. De har fått ge sitt samtycke till medverkandet skriftligt i förväg. De har fått veta 

hur uppsatsen skall publiceras. Jag har inte redovisat intervjupersonerna namn utan de har fått 

fingerade namn: Peter, Maria, Erik osv. Jag har valt att inte redovisa vilken typ av relation jag 

har till personen eftersom de kanske skulle kunna identifieras då. Det jag redovisar är 

personernas kön och ålder, eventuell sångvana, samt yrke. 
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RESULTAT 

I detta kapitel kommer jag att presentera resultatet av intervjuerna. Även vissa kommentarer 

från informanternas loggböcker kommer att presenteras, men tyngdpunkten ligger på 

intervjuerna. Först presenteras informanterna kort sedan följer ett citat av varje informant, i ett 

försök att skissa ett personligt porträtt av varje person. Sedan följer ett stycke om 

loggboksskrivandet och intervjuerna. Resultatet presenteras och analyseras med avseende på 

spontansångens användning och funktion. 

Informanterna 

Peter är 43 år och arbetar på bank. Han anser sig vara en van sångare och han sjöng mycket 

under sin uppväxt. Han har tidigare jobbat på förskola där de sjöng mycket med barnen. Det 

som förvånade honom mest från loggbokskrivandet var att: 

Jag sjöng fånigare sånger än vad jag trodde.. jag ser inte på mig själv som att jag går runt och 

lyssnar på schlager direkt, och så var det flera stycken schlagers från melodifestivalen. Jag sjöng 

dels Anna Boks ABC och dels den som är svårsjungen…finns på Youtube, Undo med Sanna 

Nielsen. 

Maria är 43 år och arbetar som transportledare. Hon har sjungit i kör och i band men har 

ingen formell musikutbildning. Maria beskriver kraften i sitt spontansjungande som så här: 

Jag konstaterar att jag ALLTID, ALLTID har spontansjungit. Vissa gånger är det bara i duschen 

eller när jag går ut och går, vissa gånger är det bara att NU måste jag bara sjunga nu, nu, nu! Det är 

vid vissa speciella tillfällen, exempelvis när jag kollar på något program som Idol när andra får 

sjunga, och inte jag (he, he), då måste jag, då brister jag ut, det är inte ens, det är galet alltså, det 

bara tränger på. Min man då han kan liksom säga ”Men sluta skrika människa”. 

Erik är 42 år och arbetar som elevassistent och vaktmästare. Han har spelat i band. Erik 

funderar över följande. 

Sjunga i duschen tror jag är lite klyschigt. Jag undrar om det är någon som gör det? 

Sofia är 32 år och arbetar som handläggare. Hon har bara sjungit för att det är kul, har till 

exempel aldrig sjungit organiserat i kör. När hon förde loggbok upptäckte hon dels att hon 

spontansjöng oftare på jobbet än vad hon hade trott, dels att det kunde dyka upp ”jättekonstiga 

låtar”. 

När jag sjunger här på jobbet var det ganska intressant att det var så pass ofta ändå, nu har jag inte 

skrivit upp alla gånger heller men just att jag var trött och lite stressad, det är liksom det ena. Det 

andra är faktiskt att jag sjöng så varierande sånger, helt plötsligt kunde det dyka upp någon 

jättekonstig låt. 

Eva är 61 år och arbetar som ögonsjuksköterska, hon har sångvana och sjunger i kör. Hon 

reflekterar över sin spontansång på detta sätt: 

I och med att jag hela mitt vuxna liv har gått och funderat på, vad är det som gör att jag blir sån 

där, och ju äldre jag blir desto mer märker jag att jag nästan är som en sketch som jag har sett på 

film. Säger någon ett ord så kan jag börja sjunga runt det ordet, och det blir ju som, till slut undrar 

man, vad är det som händer, har jag nått fel i hjärnan egentligen? Finns det någon extra sångar-gen 

eller vad sjutton är det, eller är man bara så oerhört sensibel? 



16 
 

Anna är 37 och jobbar med personalfrågor. Hon tycker själv att hon är en person med 

sångvana, hon sjöng mycket under sin uppväxt. Gällande loggboksskrivandet noterade hon 

att: 

Alla tillfällen är inte med… men nå´t som jag har kommit fram till, va fan kom den låten ifrån, 

verkligen var kom den ifrån? Jag har inte hört den på jättelänge, i alla fall inte som jag medvetet 

har registrerat, och sen har jag sett att vissa var något av favoritlåtar som jag återkommer till 

exempelvis Jag vill var din Margareta ha, ha. 

Informanternas reflektioner på loggbokskrivandet 

Min uppfattning är att intervjupersonerna ganska öppet delade med sig av information 

gällande spontansjungandet. Exempelvis så bjöd de på berättelser om att de hade sjungit på 

”jättekonstiga” låtar och genres som de normalt sätt kanske inte vill kännas vid. Informanten 

Annas ständigt återkommande låt Jag vill vara din Margareta är ett exempel. Jag fick 

kommentarer att det var roligt att skriva loggboken, men att de inte hade hunnit med att notera 

allt, vilket stämmer överens med erfarenheterna från min pilotstudie. Några har kommenterat 

att de var förvånade över hur mycket de sjöng. På frågan om de trodde att ”loggen” hade 

påverkat deras spontansång i någon riktning så svarade de att de inte trodde det. Det var 

antagligen en vanlig ”spontansångarvecka” men eftersom de inte hade ”loggat” sig själva 

tidigare så var det förstås svårt att veta. Peter reflekterade: 

Det blir nog också lite inspiration också sådär, fast det är svårt att veta om man sjunger mer för att 

man noterar om det eller inte. Rätt var det är så kommer man på nu står jag och gnolar.. nu måste 

jag skriva ner, å andra gånger kommer jag på att just ja, jag har ju den där notboken liksom. Men 

jag tror mest att det är som vanligt faktiskt. 

Vid intervjutillfällena var det flera informanter som började ”spontansjunga” på lite 

sångsnuttar och bjöd på ljudande exempel. Även om situationen var konstruerad var det ändå 

roligt att få lite sång på inspelningarna.  

Fokus på intervjuer 

Redovisningen av informanternas spontansång sker blandat utifrån resultat från loggböcker 

och intervjuer, de flesta svaren härrör dock från intervjutillfällena. Fokus för min del var på 

intervjuerna men loggböckerna hjälpte till att komplettera bilden av varje informants 

spontansjungande. 

Spontansångens användning 

Här redogörs för situationer där informanterna använder spontansången. Hur, vad, var och när 

spontansjunger informanterna? 

Hur spontansjunger informanterna? 

Vid intervjuerna framkommer det att personerna använder sig av många typer av spontansång. 

De sjunger tyst inne i huvudet, trallar, kombinerar trallandet med text, alstrar ”konstiga 

trumljud” med munnen, nynnar, sjunger hela texter, åstadkommer hög skriksång, visslar osv.  

Sofia beskriver sitt sjungande så här: 



17 
 

Då är det nog en blandning, exempelvis Jag kommer med Veronica Maggio då är det nog så här: 

”hm hm hm, hm hm hm, hm hm hm, hm hm hm, Jag är nästan däär”, man blandar. Det är nog 

också så att det ofta är en refräng som har fastnat. 

Anna kommer på under vår intervju att hon nog sjunger mycket tyst inne i huvudet, men att 

hon inte tänkte på att skriva ned det i loggboken. Det är också så att en slinga av någon låt kan 

fastna och vara kvar en hel dag. 

Tyst i huvudet har jag nog inte tagit upp här men jag har rätt mycket i huvudet som kör runt men 

det har jag inte fört upp här… bara sådant som kommit ut… det beror lite på var jag är någonstans, 

någonslags kombi mellan att nynna och sjunga. Du vet man sjunger en text de styckena man kan… 

just ja, jag vet från kompisar och respektive, ofta är det en slinga som jag kör om och om igen tills 

någon säger till mig ”Nu får du fan ge dig, sluta. Du har sjungit den slingan hela dagen”, och jag 

bara ”Va har jag”? 

Eva som jobbar på ett sjukhus beskriver ett sätt hon sjunger på så här. 

Jag måste ju vara försiktig för att man får ju inte störa patienterna, eller doktorn, så att det blir ju 

småsnuttar. Det är absolut inte några hela sånger.  

Erik sjunger mycket när han åker på sin moped, enligt honom så blir det roliga ”basljud” inne 

i hjälmen. 

Ofta när jag åker moppe av någon anledning och har hjälmen på mig så har jag noterat att det blir 

ganska roliga basljud där inne, om jag då liksom klapprar med tänderna, tuggar saliv, och alstrar 

konstiga trumljud och nynnar på en melodi samtidigt, det kan jag hålla på med i 25 minuter till 

jobbet liksom…Eye of the tiger kanske eller någonting typ ”krpsshi, krsssho, podom, podom, 

podom [illustrerar hur det låter] typ en massa beatboxliknande ljud med en melodi i bakgrunden. 

Maria sjunger oftast med text. Hon kan sjunga på samma låt i flera timmar. 

Jag sjunger oftast, ja med text är det, för det första om jag exempelvis har hört en låt hemma på 

radio, så kanske jag går ut ur det rummet och går in i badrummet, då kan jag sjunga på den låten 

som jag just har hört och det är nästan alltid med text, och den låten kan vara den som jag sjunger 

på i flera timmar. 

Peters spontansjungande håller inte på i flera timmar utan han gör en kortare variant. 

När jag spontansjunger då är det nog inte så länge överhuvudtaget om jag inte sitter med gitarren 

och mer målmedvetet plockar ut en låt, då kan det nog vara mer, i övrigt är det ganska kort, en 

halv minut, en minut eller så, mer än så är det inte jag brukar nog inte sjunga så länge. En 

spontansång, den uppstår spontant och den slutar spontant en halv minut senare. 

Erik säger också att han sjunger korta snuttar, om det inte är en barnvisa, då är det ofta en 

vaggvisa som han sjunger för sitt barn från början till slut. 

Någon informant sjunger korta snuttar av någon låt. Någon annan går och sjunger på en slinga 

hela dagen, tills personen blir tillsagd att sluta. Det verkar som om sjungandet till viss del är 

omedvetet då informanterna blir upplysta av sin omgivning att de sjunger. Det verkar 

dessutom vara så att det inte är riktigt helt accepterat eftersom de blir ombedda att sluta. 
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Vad spontansjunger informanterna? 

Genrerna som sjungs är pop, rock, opera, jazz, modern dansmusik, dansband, schlagers, visor, 

reggaelåtar, musikaler, barnvisor och gamla 30-tals schlagers. Ofta är det några korta strofer 

ur en låt, kanske refrängen som de går och nynnar på. Flera uttrycker förvåning och förundran 

över vad låtarna kommer ifrån som de börjar nynna på. Anna berättar följande exempel: 

Vi var på bio, då kom GES den här  Hon är min ja, den hade jag i huvudet och va fan kom den 

ifrån? Jag har inte hört den på hur många år som helst känns det som. Och sådan låtar som My 

favourite things från Sound of Music, bara plupp, jag har hört den i jazzversion men det är ju några 

veckor sedan. Så det är verkligen så här, vad kommer de ifrån? 

Eva får kommentarer från yngre kollegor att hon sjunger ”mormorsaktiga” sånger. 

Någon ung syster sa, va katten är det för sånger? Det känns som det vore mormors, ja, jag är ju 

mormorsaktig snart så. Det tycker jag är jättekonstigt, det har kommit upp flera stycken, hon den 

där jättestora, Vill du se en stjärna Sara Leander, och en hel del Frank Sinatra grejer Strangers in 

the night. 

Sofia reflekterar över vad hon har skrivit i sin loggbok. 

Jomen, jag har antecknat här ganska många dagar, jag kan väl säga som så att det var lite intressant 

vad jag faktiskt hade gått och nynnat på, det var allt ifrån den här som vi sjöng med kören All of 

me till Hanna från Arlöv. 

Sofia sjunger en blandad repertoar med allt ifrån jazz - till poplåtar. 

Erik berättar: 

Det är ganska vanligt att jag nynnar på en låt och sen så försöker jag sabotera den genom att para 

ihop den, få den att glida in i någon annan låt, framför allt när det är låtar som påminner om 

varandra väldigt mycket, då är det lite kul att förstöra dem genom att blanda ihop dem i form av 

ord och nynnande och melodier så att man förstör, det är kul. 

Just när det gäller kommunikation mellan vuxna och barn flödar spontansångandet och 

kreativiteten. Informanten Peter berättar att han ofta använder spontansång när han inte orkar 

tjata längre på sina barn. Han gör sånger om att de skall duscha eller att de skall komma och 

äta exempelvis. Det funkar faktiskt, Peters påhittade sång Lisa hoppa in i duschen får Lisa att 

gå och duscha snabbare än med den vanliga ”tjat-rösten” enligt Peter. Ofta använder han sig 

av låten Sjuttonde balladen av Evert Taube som han sedan gör om texten på för att få barnen 

dit han vill exempelvis ”Kom sätt er och ät, kom sätt er nu och ät, ta, da, da, da..” 

Erik kommenterar i sin loggbok: 

Spontansjunger kort vid blöjbyte på eftermiddagen. En variant av Markolios Mera mål. Istället blir 

det ”Det luktar, korv, korv, korv- en massa korv, å korv, det kommer mera korv”. Barnsligt, va? 

Erik berättar vidare om när han var ute och åkte båt med eleverna i Stockholms skärgård och 

började sjunga Harry Brandelius ”Gamla Nordsjön den svallar och brusar” men han ändrade 

till ”Gamla Österjön svallar och brusar”. Han ändrade texten till ett annat hav helt enkelt. 
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Det verkar som om informanterna blandar genres, samma person kan sjunga både pop och 

jazz. Impulserna kan komma från lite olika ställen, ibland hör de något på radio som de 

fortsätter nynna på, ibland kan någon i närheten börja sjunga på någon låt som de ”tar över”. 

Ofta är det dock svårt att veta vad som triggar igång valet av spontansång. Min tolkning är att 

det ligger i sakens natur att spontansången sker tämligen oreflekterat. 

Samtliga informanter använder befintliga sånger. Det var dock så att det bara var två av mina 

sex informanter som tydligt beskrev att de använde befintliga sånger på ett fritt sätt, ofta i 

kommunikation med sina barn, ibland som i Eriks exempel med Mera mål, bara för att det är 

roligt. 

Var spontansjunger informanterna? 

Informanterna sjunger på väg till jobbet, på jobbet, vid kaffeautomaten, på väg till toaletten, 

på väg till skrivaren, i bilen, i köket när de lagar mat, hemma när de städar eller diskar, vid 

kaffekokning hemma, vid moppe-åkning, i trappuppgångar osv. Maria måste sjunga i 

trappuppgångar: 

Det är ju någonting ungefär som en alkoholist som dricker, jag vet inte, det är någonting som gör 

att det känns bättre på nått sätt, speciellt det där behovet som jag har att gå ut och sjunga i 

trapphuset, för att få det där ekot och det där. Det är någonting, det här med musik och att sjunga 

överhuvudtaget, det är någonting som självläker, jag vet inte riktigt hur man ska, det är någonting 

som behövs på något sätt. 

Erik sjunger bl.a. på väg till jobbet och har också en förkärlek för trappuppgångar: 

När jag promenerar en tråkig transportsträcka till jobbet på ett par kilometer så kan jag börja fnula 

på någon textrad eller göra om någon befintlig textrad. Det är väl någon sorts…det är väl någon 

gammal rockstjärnedröm som gör sig påmind kanske och i trapphus så tycker jag att det är 

jätteroligt att sjunga, jag sjunger inte i duschen, men i trapphus där jag vet att det är jättebra 

akustik så är det kul att göra ljud.. 

Maria säger att hon spontansjunger oftast i situationer där hon trivs: 

När jag får stå och göra mitt kaffe, jag älskar kaffe! Och då när jag står och fixar med det, när jag 

har fått fram frukosten till killarna, ja i situationer där jag kan koppla av, jag skulle inte börja 

sjunga när det är kaos. Liksom börja vrålsjunga för mig själv när jag skall till bussen och är 

jättestressad utan när det är ganska ordning och reda och rätt skönt. 

Informanterna spontansjunger på alla möjliga ställen. Ett tema som återkommer är att de 

gärna sjunger på väg någonstans ex på väg till jobbet, i bilen, på väg till skrivaren osv. Det är 

också så att vissa rum lockar fram spontansång exempelvis trappuppgångar med härlig 

akustik. 

När spontansjunger informanterna? 

Erik berättar för mig om spontansången när han snickrar. 

Jag spontansjunger när jag arbetar….. det händer att jag är så knäpp att jag går upp och snickrar 

två timmar innan frukost, då kan jag vara väldigt stressad och i gasen och lätt neurotisk skulle jag 

säga, då nynnar jag också jättegärna och ofta på någonting någon strof eller ja, då kan jag komma 

på mig själv att jag är rätt nervig också he, he. Jag tror kanske att nynnandet är ett sätt att 

uppehålla koncentrationen kanske, kanske ticks kanske. 
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Anna beskriver att hon sjunger när hon har ”ställtid” och befinner sig i ett slags mellanläge då 

hon inte behöver vara så medveten om det hon gör. Det är när hon kör bil, står och väntar på 

tunnelbanan, mellan möten, när hon går och hämtar papper i skrivaren, eller när hon håller på 

att slutföra en arbetsuppgift och kanske håller på och sortera papper eller liknande. 

Sofia läser i sin loggbok om en situation när hon spontansjöng på bussen en ovanligt ”grå” 

dag. 

Men sedan till exempel Söndermarken med Lars Winnerbäck, den går så här ungefär ”Så som 

himlen ser ut, en tisdag klockan fyra..” typ så här att det är så mörkt och grått, det är 

tandläkarväder.. och den började jag nynna på och då var det dåligt väder så det finns ju ändå en 

form av, till viss del en klar koppling till vädret och jag kände mig väl trött och lite sur har jag 

skrivit…jag tänkte idag är det verkligen tandläkarväder. Jag åkte där i bussen och det ser ut som 

Öststatslandskap ha, ha. 

Här nynnar Sofia i bussen på väg till jobbet, när hon känner sig lite trött och sur. 

Spontansången av färdigsånger sker inte enbart när informanterna är själva utan det kan också 

hända att man sjunger tillsammans med andra. Det verkar inte vara ovanligt att någon börjar 

och sedan hakar andra på. Peter berättar att på hans arbetsplats på banken så sjunger ofta 

några kollegor ihop. 

Annars är det ett sätt att skoja och skämta på jobbet faktiskt mellan två, tre stycken som man har 

lite extra kontakt med, det kan vara att man går förbi någon annan och så sjunger man ABC mitt 

hjärta det bankar eller något sånt där, vi killar emellan, det blir lite roligt, dom sjunger med ofta, 

man stämmer upp i en allsång två, tre stycken. Sedan slår det till en pinsamhetsfaktor efter någon 

minut och så slutar man. 

Sofias spontansjungande triggas ofta igång av en speciell kollega. 

Den där Fri som en fågel [luffarvisan] jag vet inte hur den kom upp men jag undrar om det var 

Ulla som gick och sjöng på den faktiskt, då hör jag henne sjunga något och då hakar jag gärna på. 

Häromdagen så gick jag och nynnande på Gullefjun och det var också för att Ulla gick och 

nynnade på den. Veronica Maggios Jag kommer går hon ganska ofta och nynnar på och då sätter 

den sig hos mig, he, he. 

Eva brukar ofta få andra att spontansjunga sånger. 

Det är väldigt många gånger man hör någon sjunga en låt, då får jag höra väldigt ofta, åh nu har du 

planterat den här sången i huvudet på mig, nu kommer jag att ha den hela dagen. 

Erik inspireras av sin bäbis jollrande. 

Häromdagen när Elsa satt och gjorde Ba-ljud så började jag sjunga på Miss Li:s Ba Ba Ba, Det blir 

också situationsstyrt sjungande då, kanske inte så spontant utan mer påverkat av något. 

Eva jobbar som sjuksköterska och tillsammans med en kollega spelade de Marlena Ernmans 

schlager La Voix på repeat en fredagsmorgon och så sjöng de tillsammans. 

Resten av personalen kom och ställde sig utanför och undrade vad fasen vi höll på med, det var ju 

jättehögt, men vi hade ju inga patienter då klockan var halv åtta på morgonen, så vi sjöng ut och vi 

var glada för att det var fredag, det där har vi gjort några gånger. 
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Eva börjar också sjunga och nynna mitt under operationerna, ibland börjar även doktorn att 

sjunga med i samma låt, eller så sjunger de på varsin låt. Flera gånger har det hänt att 

patienterna har kommenterat och sagt att det är härligt att ni har det så här i rummet. Det har 

till och med hänt att någon patient har börjat sjunga med. Detta är dock inte så bra, enligt Eva, 

då rör de på ögonen och det är inte så bra vid ögonoperationer.  

Det är fler av informanterna som spontansjunger ihop med någon. Sofia sjunger ofta med sin 

mamma när de åker bil tillsammans. Det började när mamman skjutsade henne till 

sommarjobbet som hon hade vid 17 års ålder, sedan har det fortsatt.  

Vi älskar den här Pink och den här killen som hon sjunger med ”Just give me a reason, just a little 

bit….” den du vet, den är väldigt jobbig och sjunga, då tar vi i så vi håller på att svimma, he, he. 

De sjunger bara om det är de två i bilen, aldrig om det är någon annan med. 

Informanterna spontansjunger på egen hand när de gör någon form av aktivitet som inte 

kräver alltför mycket tankeverksamhet exempelvis vid förflyttningar när de åker bil eller buss, 

eller när de jobbar exempelvis sorterar papper eller snickrar. 

Min tolkning av spontansång i grupp mellan två eller flera individer är att det trots allt tillhör 

kategorin spontansång eftersom den uppkommer spontant, informanterna berättar att de 

exempelvis hakar på varandra. Här menar jag att det är en skillnad på denna sång och på 

exempelvis körsång som sker under ordnade och organiserade former. 

Spontansångens användning – analys 

Färdigsånger används flitigt av de vuxna spontansångarna som jag har intervjuat. Dels 

handlar det om att de sjunger vanliga sånger rätt upp och ner som de är skrivna, men också att 

de gör om både text och melodi. Som när Peter sjunger egna påhittade texter till Sjuttonde 

balladen av Evert Taube. Allt för att få barnen att göra som han vill exempelvis gå in och 

duscha, komma och äta osv. 

Informanternas användning av färdigsången kan huvudsakligen sorteras under kategorin 

”sång under arbete” (Bjørkvold 2005).  De vuxna informanterna spontansjunger som en 

inramning till den aktivitet som de för tillfället ägnar sig åt, det kan var att arbeta, förflytta 

sig, åka buss, åka bil, städa, diska, laga mat, snickra osv. Min tolkning med tanke på 

exemplen ovan är att spontansången här fungerar som en form av ”filmmusik” alternativt en 

kuliss, en bakgrund eller ett ackompanjemang till den aktuella aktiviteten. Den flytande 

sången är den formtyp som barn använder praktiskt för att beskriva leken och de föremål som 

förekommer i ”leken”. Dessa former av beskrivande sånger har jag inte upptäckt hos mina 

informanter. Inte heller formelsången som används som kommunikativ sång för att retas, 

berätta och påkalla återfinns så tydligt i mitt undersökningsmaterial. 

Spontansångens funktion  

Här redogörs för varför spontansången används och vilken underliggande roll och betydelse 

som spontansången har för informanterna. 
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Informanternas reflektioner över spontansångens betydelse 

Anna reflekterar över vilken betydelse spontansjungandet har för henne. 

Jag har tänkt så här att det fyller nog ändå två funktioner med nynnandet och sjungandet att det är 

lite grann i nått sorts mellanläge, om jag är lite trött i huvudet, inte ledsen eller så men lite grann 

trött i huvudet så är det som att återställa någon sorts balans eller du vet fylla på energi så. Och 

sedan tror jag att när jag är glad så bara kvittrar det, då är det bara där. Så jag tror att man kan läsa 

av mig ganska mycket på mitt spontansjungande …för känner jag mig jättetrött och ledsen då gör 

jag inte det (spontansjunger).  

Informanten Sofia beskriver att hon spontansjunger på jobbet främst när hon är trött, lite sur, 

behöver distraktion och är lite stressad. Hon nynnar när hon är på väg bort från något som har 

varit lite jobbigt. 

Det är lite det här när man har varit med om någon jobbig grej, det behöver inte vara jättejobbigt 

men att man liksom döljer att man tyckte att det var jobbigt genom att nynna en trudelutt, vilket 

egentligen är mycket mer misstänkliggörande…. och man sitter i fikarummet och det blir en jobbig 

diskussion…också kanske man nynnar när man går därifrån för att släta över lite. Faktiskt är det 

så, här (på kontoret) är det inte att jag brister ut i sång för att jag är jätteglad eller så. 

Eva beskrivet att hon sjunger när hon är glad och när hon är ledsen. 

När jag drabbades av sorg i mitt liv -97 då satt jag och sjöng över patienter, när jag satte nål till 

exempel… och så började jag grina, det var otroligt pinsamt.. men så kan jag göra… och jag 

sjunger nog för att lugna mig och det har jag förstått att det är många som gör. 

Spontansången kan också försvinna på grund av vissa händelser i livet exempelvis vid fysisk 

smärta, sorg osv. Eva berättar. 

Jag har haft några år när jag har haft väldigt ont i knäna och då, i somras när jag blev nyopererad 

för knäet, då märkte jag tydligt att jag inte sjöng alls så det är nog någon positivitetskänsla i mig. 

För jag märkte när det kom tillbaka, när jag kunde gå litegrann bättre och inte hade så oavbrutet 

ont då började jag sjunga igen och då märkte jag att jag hade varit tyst, inte förut. 

Maria märkte att hennes spontansång försvann när hon genomgick en skilsmässa. 

Jag har ju alltid sjungit förutom nu när det har varit en ganska jobbig period i mitt liv, då märker 

jag att det har försvunnit… och nu märker jag att det börjar komma tillbaks igen. Till och med så 

mina barn sa ”Men mamma, nu sjunger du igen”. 

Här verkar det som om informanten börjar spontansjunga först när hon börjar må lite bättre 

efter skiljsmässan. 

Erik spontansjunger när han är stressad, i gasen och lätt neurotisk enligt honom själv, 

exempelvis då han går upp två timmar före frukost för att snickra. Maria pratar om att det här 

med musik och sång det är någonting som ”självläker” och spontansången kan även lugna 

henne: 

När jag var yngre och gick i sjuan, åttan och nian, jag var bra i skolan men jag var rastlös och 

snackade ganska mycket, ganska störande tror jag och då sa läraren ibland att ”Maria, gå ner till 

Olle och sjung lite och så kommer du tillbaka sen” och Olle det var min musiklärare. Och det är 
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väl det som man kan sammanfatta att sången gör mig lugn och den gör jag när jag känner mig lugn 

på något sätt. 

Maria berättar också följande episod. 

Om vi skall iväg och även har andra barn i bilen, vi har gjort det några torsdagar nu, och det har 

varit så fruktansvärt stressigt, och dom bara slänger sig in, och jag bara ”SKYNDA ER FÖR 

FARAO” och så sitter vi i bilen och då om jag höjer på radion och sjunger med lite, då liksom 

märker jag hur det bara puuusth…då märker dom att hon är inte arg, hon är inte stressad. 

Här menar Maria att hennes spontansång lugnar barnen. Informanten Peter använder 

spontansången för att undvika konflikter med sina barn, istället för att tjata så sjunger han sina 

uppmaningar till dem exempelvis att de skall komma och äta, duscha osv. 

Eva får uppmärksamhet av patienter som den ”sjungande sjuksköterskan”. Eva har fått 

kommentarer i patientenkäter där patienterna skall kommentera vad de tyckte om 

sjukhusbesöket. 

En eller jag tror faktiskt att det var två som sa att den sjungande sjuksköterskan på salen var 

fantastisk….och då, då blev man ju plötsligt någon. 

Anna berättar om sina erfarenheter. 

Jag minns när jag jobbade i Borlänge och också här att folk tycker att det är så hemtrevligt… att 

jag går och sjunger för mig själv, att det sprider hemtrevnad. 

Anna får här identiteten som den ”sjungande kollegan”. 

Anna skulle vilja ha en liten glaskupa omkring sig där hon kunde gå och sjunga så mycket 

som hon ville, där andra inte skulle kunna höra henne.  

Och jag vill normalt sett inte bli hörd för jag vill nog hålla på i min egen lilla värld. Jag skulle 

egentligen vilja ha som en liten glasbubbla som jag går omkring själv och sjunger i hur mycket jag 

vill, då hör inte andra det. 

Vissa informanter berättar att de slutar att sjunga om det kommer någon, Sofia ser sig 

exempelvis om på gatan så att ingen är närvarande innan hon börjar sjunga.  

Peter sjunger ofta på jobbet ihop med några kollegor, men efter någon minut slår det till en 

”pinsamhetsfaktor” enligt Peter, och då slutar de sjunga. Det där med att sjunga i det 

offentliga rummet har Peter funderat över. 

Är det någon på perrongen som ställer sig upp och sjunger högt då kanske man går några steg 

därifrån, det är ju inte socialt accepterat, att gnola däremot. 

Flera av de vuxna informanterna uttrycker att de ofta inte är medvetna om att de sjunger. Eva 

berättar. 

Det är ju väldigt mycket så att man inte märker det, och när någon då säger till så” Ja förlåt ursäkta 

mig, har jag sjungit igen?” 
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Även Anna kan ha en sångslinga som hon upprepar om och om igen tills personerna i hennes 

omgivning reagerar och då blir hon förvånad, eftersom hon själv inte har varit medveten om 

att hon har gått och sjungit på denna slinga.  

Sofia hänger sig åt sin spontansång på olika sätt beroende på om hon är hemma eller på jobbet 

eller ute bland folk. När hon är hemma så kan hon sjunga högt och ”från hjärtat”. Annars 

sjunger hon ofta inne i huvudet eller väldigt tyst, om hon går och lyssnar på någon låt så kan 

hon nynna med lite om hon ser att ingen går bakom henne. 

Jag skulle tycka att det var lite pinsam på något vis om jag gick och sjöng för mig själv på gatan, å 

andra sidan skulle det kanske uppfattas som glatt och glädjespridande, det kan ju lika gärna 

uppfattas som lite, lite knasigt, det är ju därför… 

Sofia blir glad när hon hör någon annan spontansjunga, men om de sitter på tunnelbanan och 

sjunger så blir hon oftast irriterad, hon vill inte bli störd, det handlar om vad man gör i det 

offentliga rummet enligt Sofia. Den ”sjungande sjuksköterskan” Eva sjunger nästan hela 

dagarna men hon arbetar med två doktorer som har bett henne att hålla tyst. De vill inte ens ha 

musik i operationssalen och de blir stressade av att hon sjunger. Hon blir jättelycklig när hon 

hör att någon annan spontansjunger, då känner hon att hon inte är ensam. Maria har slutat att 

bry sig om vad andra tänker. 

Du sa det där med pinsam, det är inte pinsamt för mig längre, det har gått liksom förbi den 

punkten, så skulle jag alltid vara pinsam nästan. Nämen när man var yngre då kan man vara lite 

mer men nu….. det bekommer mig inte längre. 

Anna har fått flera reaktioner på sitt spontansjungande, alla har inte varit positiva. 

Ja, alltså det kan ju vara så att det blir lite enerverande för människor när de hör samma slinga om 

och om igen, jag vet ett ex som blev rätt trött på mig….och sedan kan det vara vänner också som 

hm.. och så är det Ulrika då med visslande [en kollega som reagerar på Annas visslande].  

Om Anna har påbörjat en spontansång, då slutar hon när hon skall ringa ett samtal, skriva en 

hemtenta, eller när hon verkligen skall producera något. Hon slutar också om hon stör någon 

eller det kommer någon och hon inte vill bli hörd helt enkelt. 

Spontansångens funktion – analys 

Nedan följer en genomgång av Bjørkvolds exempel på spontansångens funktion kopplat till 

resultatet av loggböckernas berättelser och intervjuer av informanter. 

Kontaktskapande funktion 

Informanten Erik sjunger improviserade sånger vid blöjbyten. Peter går förbi sina kollegor 

sjungandes på Anna Boks ABC och kollegorna hänger på och de sjunger tillsammans en 

stund. Eva spontansjunger med sjuksystrar och doktorer och i något fall till och med patienter 

på sjukhuset där hon arbetar. Sofia sjunger ihop med sin mamma när de åker bil tillsammans.  

Redan tidigt i det första samspelet mellan mor och barn lär sig barnet vilken möjlighet till 

kontakt exempelvis sången erbjuder. Spontansången används av barn i kontakt med både 

vuxna och andra barn (Bjørkvold 2005). Även om mycket av spontansångsutövandet sker när 

mina informanter är ensamma, i mopedhjälmar, i bilen eller på sina kontorsrum, så ser jag att 
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spontansången också fungerar som ett sätt att söka kontakt. Spontansången verkar kunna ha 

en kontaktskapande funktion mellan människor.  

Emotionell funktion 

Gemensamt för alla informanterna är att de sjunger när de är glada. Ingen av informanterna 

uttrycker att de sjunger när de är riktigt arga. Däremot ger de exempel på att de sjunger när de 

är stressade, trötta, sura, när de har tråkigt, för att få distraktion osv. Bjørkvold menar att 

sången kan fungera som en sorts fantasikompis som alltid är beredd att ge tröst och stöd 

(Bjørkvold 2005). Informanten Anna konstaterar att man kan läsa av henne utifrån hennes 

spontansjungande. Vid sorg eller smärta kan det vara så att personerna inte sjunger alls. Min 

analys är att det sätt som spontansången framförs på, och om den framförs alls, kan berätta 

om hur personen mår och känner sig och att den därmed kan sägas ha en emotionell funktion.  

Terapeutisk funktion 

Informanten Erik spontansjunger när han är stressad, i gasen och lätt neurotisk. Maria menar 

att spontansången gör både henne och hennes barn lugna. När hon skriker till sina barn av 

stress i bilen och när hon sedan börjar sjunga till bilradion så märker hennes barn att hon inte 

är stressad längre. Här fungerar spontansången som en konfliktlösande faktor mellan den 

vuxna och barnen. Med spontansång kan man förmedla undertryckta känslor och sedan få ro 

(Bjørkvold 2005). Enligt min tolkning så använder informanterna spontansången i vissa fall 

som någon form av egenterapi vilket innebär att den har en terapeutisk funktion.  

Informationsmässig funktion 

Anna menar att man kan läsa av henne mycket utifrån hennes spontansång, känner hon sig 

trött och ledsen så sjunger hon inte helt enkelt. Marias barn läser av henne utifrån hur mycket 

hon sjunger. När hon nu efter skilsmässan har börjat sjunga mer igen så är det något som 

barnen har noterat.  

Bjørkvold (2005) menar att spontansången kan ha en effektiv genomslagskraft på barns 

lärprocess. Även om de vuxna informanterna inte befinner sig i samma uppväxtfas som 

barnen, med det extra behov det innebär att inhämta information om sin omgivning och 

världen i stort, så kan jag ändå se att den vuxna spontansången rymmer en informationsmässig 

del. Exempelvis hur den vuxne spontansjunger eller om den vuxne spontansjunger 

överhuvudtaget kan ge information om hur personer mår. På så sätt har spontansången en 

informationsskapande funktion. 

Identitetsskapande funktion 

Eva får uppmärksamhet av patienterna som den ”sjungande sjuksköterskan”. Anna sjunger 

mycket på jobbet och får identiteten som den ”sjungande kollegan”. Barnkulturen har sin 

form av normer, regler och värderingar där spontansången kan medverka till att skapa en 

kulturell tillhörighet och identitet i det sociala sammanhanget (Björkvold 1985). Min analys 

av det empiriska materialet är att även bland vuxna kan spontansången ha en 

identitetsskapande funktion. 
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Lekens socialiserande funktion 

Erik går och nynnar på en låt och ”förstör” den genom att blanda ihop den med en annan låt 

och mixar ord och nynnande och melodier bara för att det är kul. Peter spontansjunger med 

sina barn och gör om texter på låtar, det blir som en rolig ”lek” att gå och duscha och att 

komma och äta. Informanterna spontansjunger som ett sätt att skämta och skoja kolleger 

emellan.  

Enligt Bjørkvold är spontansången mer besläktad med lek än den traditionella definitionen av 

musik. Spontansången påverkar lekens yttre och inre form, rytm och känsla och hjälper till att 

skapa struktur i leken Han menar att leken är otänkbar utan spontansång i barnkulturen. 

Bjørkvold (2005) anser att det är viktigt att behålla förmågan till lek under hela livet. Jag 

tolkar mina informanters behov av att spontansjunga bland annat som ett sätt att behålla sin 

lekfullhet. Informanterna spontansjunger också tillsammans med andra så även för de vuxna 

informanterna har spontansången en socialiserande funktion. 

Underhållning och estetik 

Anna vill ha en glaskupa omkring sig där hon skulle kunna gå och sjunga så mycket hon ville 

utan att andra skulle kunna höra henne. Barn sjunger inte främst för att underhålla varandra 

eller för att framhäva sin sångskicklighet. Det är helheten som är det viktiga, sången och leken 

tillsammans (Bjørkvold 1985). Även hos de vuxna informanterna så tolkar jag att deras behov 

av spontansång inte främst grundar sig på ett behov av att underhålla andra eller att framhäva 

sin sångskicklighet. En ingrediens av underhållning kan finnas enligt min tolkning när man 

spontansjunger lite på skämt kollegor emellan men främst sjunger informanterna när de är 

ensamma och för sin egen skull.  

Spontansången som livsform 

Maria konstaterar att hon alltid har spontansjungit och vissa gånger så tränger det på och hon 

bara måste brista ut i sång. Det är då hon skriksjunger så att omgivningen ber henne att sluta. 

Eva funderar på sitt beteende, om någon, vem som helst nämner något ord så börjar hon 

sjunga på en låt inspirerad av det ordet, har hon fel i hjärnan eller är hon utrustad med en extra 

”sångar-gen” eller vad beror det på? Maria undrar varför hon spontansjunger. Hon tror att det 

beror på hennes sätt att vara, som person har hon alltid sjungit och är nästan alltid glad. Jag 

ställde frågan till informanterna vad som skulle hända om de plötsligt blev förbjudna att 

spontansjunga. Svaren var att det skulle vara frusterande, de skulle inte må bra, det skulle vara 

trist osv. 

För barnen är spontansången en livsform, ett sätta att begripa och förhålla sig till verkligheten. 

Bjørkvold (1985, 2005) Informanterna berättar att spontansången är något som pockar på och 

som bara måste ut, många gånger utan att informanterna själva är medvetna om att de sjunger. 

Ibland rycks de tillbaka till verkligheten när omgivningen talar om för dem att de stör. 

Vänner, kollegor, pojk- och flickvänner, fruar och äkta män meddelar att det är dags att 

dämpa sig lite. Marias man säger ”Men sluta skrika, människa”.  

Min tolkning är att spontansången även för vuxna är ett sätt att leva och vara, en typ av 

livsform. Även om den vuxna spontansången inte riktigt ter sig som barns spontansång, så 

fyller den flera viktiga funktioner i informanternas liv. Jag ser också i mitt material att en 
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spontansång vid en speciell situation kan fungera som både emotionell, kontaktskapande och 

terapeutiskt på samma gång, därför är det inte självklart under vilken kategori dessa 

berättelser skall sorteras. 

Kulturella konventioner 

Det finns en parameter som inte nämns när det gäller undersökningar av barns spontansång 

och det är det som informanten Peter benämner som ”pinsamhetsfaktorn”. Det verkar inte 

vara socialt accepterat, enligt informanternas svar, att sjunga alltför högt på 

pendeltågsperronger och i tunnelbanan. Det handlar om var och hur det passar sig att sjunga i 

det offentliga rummet. Eva blir tillsagd av två doktorer att ”hålla tyst”, Annas före detta 

pojkvän reagerade på hennes spontansång. Jag tolkar dessa varianter, då andra vuxna säger till 

och reagerar på spontansång, att det tyder på kulturella konventioner som råder i 

vuxenvärlden och som inte förekommer på samma sätt i barnkulturen.  

Sammanfattande analys 

I min analys har jag utgått från Bjørkvolds (1985, 2005) teorier gällande barns spontansång 

och undersökt om dessa har bärkraft på vuxna människors spontansång. Det finns ingenting i 

empirin som utifrån loggböckerna och intervjuerna med informanterna kan härledas till 

flytande/amorf sång och dess användningsområde att beskriva ”leken”. Inte heller 

formelsången som används som kommunikativ sång för att retas, berätta och påkalla återfinns 

så tydligt i mitt undersökningsmaterial. En reflektion är att det är möjligt att det skulle kunna 

framkomma annat om undersökningen hade omfattat flera personer. Det är också så att denna 

typ av spontansång kan vara svår att få fram av loggbokskrivande och intervjuer. Även om 

exempelvis flytande sång är ett led i barnens utveckling med deras röst-och ljudlekar är det 

inte sagt att det inte kan förekomma hos vuxna människor. Det är dock inget som jag kan 

konfirmera med hjälp av resultatet från min egen undersökning.  

Däremot använder sig de vuxna informanterna flitigt av sångtypen färdigsång. De sjunger 

redan kända sånger som de är och de improviserar också egna texter eller melodier till detta 

material. Ofta förekom dessa improvisationer i kommunikation med egna barn. Barnkulturens 

färdigsånger används både för att beskriva ”leken” och för att kommunicera och uppmana, 

retas osv. Oftast används dock barnens färdigsånger som ”sång under arbete”; ett mönster 

som känns igen hos de vuxna informanterna. Vad gäller spontansångens funktion, som 

handlar om den underliggande roll och betydelse spontansången har i barnens och de vuxnas 

kultur så framkommer det av mitt resultat att samtliga exempel på funktioner som Bjørkvold 

(1985) tar upp även går att applicera på de vuxna informanterna såsom emotionell, 

terapeutisk, identitetskapande osv. Min tolkning är att spontansången även för de vuxna 

informanterna är ett sätt att leva och vara som fyller flera viktiga funktioner i informanternas 

liv, precis som barns spontansång gör i barnens liv. Delar av teorin, framför allt vad gäller 

flytande/amorf sång och formelsången, falsifieras i min undersökning. Däremot kan 

färdigsångerna och spontansångens funktioner för barn verifieras och har även bärkraft på 

vuxen spontansång. En parameter som inte Bjørkvold (1985) har med i sina teorier gällande 

barns spontansång är ”pinsamhetsfaktorn”. Då menar jag de kulturella konventioner som 

tillhör vuxenvärldens normer och regler, gällande vad som passar sig att sjunga i det 

offentliga rummet, som tydligt framkommer i mitt material. 
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DISKUSSION 

Syftet med denna uppsats är att undersöka spontansångens användningsområde och funktion 

för vuxna människor. Mina frågeställningar är: Hur spontansjunger vuxna människor i sin 

vardag? Vad sjunger de? Var sjunger de? När sjunger de? Vilken betydelse tillskriver dessa 

människor sin egen spontansång? Jag har kommit fram till följande resultat. Informanterna 

använder många olika varianter av spontansång. De sjunger tyst inne i huvudet, trallar, alstrar 

”konstiga trumljud” med munnen, sjunger hela texter, gör hög skriksång osv. Genrerna som 

sjungs är pop, rock, opera, jazz, modern dansmusik, dansband, schlagers, visor, reggaelåtar, 

musikaler, barnvisor och gamla 30-tals schlagers. Denna spontansång pågår på väg till jobbet, 

på jobbet, i bilen, hemma vid diverse aktiviteter, vid mopedåkning, i trappuppgångar osv. De 

sjunger ofta när de förflyttar sig eller när de har ”ställtid”. Några informanter berättar att de 

inte sjunger om de gör en uppgift som kräver mycket tankeverksamhet eller koncentration. 

Kanske är det så att de måste befinna sig i ett visst tillstånd för att kunna spontansjunga. Ett 

tillstånd som inte känns för kravfyllt. Sundin (1995) beskriver pojken Hans som bara sjöng 

när han inte var utsatt för press och kritik från vuxna människor.  

Vad gäller Bjørkvolds (1985, 2005) spontansångtyp flytande/amorf sång, så kunde jag inte 

hitta exempel på detta utifrån mitt empiriska material. Även om mina informanter inte 

berättade om någon typ av sång som skulle kunna härledas till amorf och flytande sång så tror 

jag att det förekommer hos vuxna när de kommunicerar med spädbarn exempelvis, man 

härmar sin bebis ljud och gurglande osv. Även formlersånger var svåra att upptäcka i mitt 

material. Färdigsånger förekom däremot hos informanterna, ofta som en inramning till den 

aktivitet som de för tillfället ägnade sig åt. Varianten att göra om färdigsånger med egna 

texter förekom mest hos de informanter som har yngre barn. 

Informanterna sjunger på sånger från alla möjliga olika genrer. De undrar vad sångerna 

kommer ifrån, speciellt de sånger som är lite ”pinsamma”. Jag menar att det är just det som är 

härligt med spontansången att sångerna så omedvetet flödar ur oss spontansångare. Det hinner 

inte slå till någon slags ”lämplighetsspärr” utan sångerna kommer ut helt ocensurerade Jag 

vill vara din Margareta får flöda fritt. I alla fall om vi är ensamma, märker vi att någon 

lyssnar kan det hända att vi tystnar och ”pinsamhetsfaktorn” slår till. Bjørkvold (2005) skriver 

om det äkta fria uttrycket som finns hos barn. Uppfattningen om vad som är lämpligt eller inte 

är något som vi har fostrats till, vi blir allt mer förutsägbara samhällsmedlemmar 

(Nachmanovitch 2010). Efterhand blir vi medvetna om kulturella konventioner och 

spontansången blir mindre ”spontan” enligt min tolkning. För att Bjørkvolds teorier gällande 

barns spontansång ska fungera för vuxna så fick jag lägga till de kulturella konventioner som 

tillhör vuxenvärldens normer och regler gällande vad som passar sig eller inte.  

Lilliestam skriver om ”att musika” som han menar är alla aktiviterer där musik ingår 

exempelvis att sjunga, spela, lyssna på musik m.m. Musikandet ingår självklart i vardagens 

aktiviter där man ofta inte är medveten om sina handlingar, man bara sjunger eller spelar eller 

lyssnar. Jag anser att spontansjungandet är en del av ”att musika” så som Lilliestam beskriver 

det (Lilliestam 2009). Just den här omedvetenheten om vad man själv gör, tror jag ofta kan 

utmärka spontansjungandet. Man bara sjunger utan att fundera så mycket. Informanterna 
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vittnar om att de ibland endast blir medvetna om sitt sjungande när omgivningen påpekar att 

de faktiskt sjunger.  

Informanterna spontansjöng när de var ensamma men också ihop med någon eller några. En 

person börjar sjunga och kollegor eller kompisar ”hänger på”. Spontansången blir till en 

social aktivitet som man kan dela med andra. 

Spontansången för barn fungerar som ett musikaliskt modersmål och är en del av leken enligt 

Bjørkvold (ibid). Men varför spontansjunger vuxna personer, vad fyller spontansången för 

funktion för dem? I min undersökning har jag kommit fram till att spontansången fyller flera 

viktiga funktioner i de vuxna informanternas liv som kontaktskapande, terapeutisk, 

informationsmässig, identitetskapande, socialiserande, underhållande och som en livsform 

enligt min tolkning. Jag har också funderat på om det har något med sångens effekt på 

kroppen att göra. Andas är ju något som vi gör automatisk men när vi sjunger så tar vi över 

denna andning som blir kontrollerad (Sundberg 2001). Min egen upplevelse är att andningen 

är central när jag själv sjunger. Dels blir det automatisk en djupare andning (annars är det 

svårt att sjunga) som jag upplever är avslappnande för min kropp. Sedan är det något i detta 

att ha kontroll över något så grundläggande som vår andning. Jag upplever att det ger en 

speciell kraft eller känsla. Kanske är det därför det kan kännas bra att ta till spontansången i 

en situation då vi inte har kontroll, exempelvis inför en läkarundersökning. Jag menar också 

att sångbehovet är djupt rotat hos många av oss och det har förmodligen med vår barndom 

och vår uppväxt att göra. Framför allt om man är uppvuxen med att vuxna har sjungit för och 

med en när man var liten. ”Ett barn som sjungs för är ett barn som blir sett och bekräftat” 

(Ruud, s46, 2001).  

Eftersom det framkommer i min undersökning att sången kan ha en lugnande effekt, är det lätt 

att ta till spontansången i ”skarpa lägen”. Som vuxen har man ingen mamma eller pappa nära 

till hands som sjunger vaggsånger och tröstar när något har gått fel. Spontansången kan 

fungera, precis som Bjørkvold (2005) beskriver det, som en ”låtsaskompis” alternativt att man 

får vara sin egen ”mamma eller pappa” och sjunga sina egna sånger till tröst. Forskning 

bekräftar dessutom att sång ökar oxytocinhalten dvs. ”lugn och ro” hormonet i kroppen 

(Theorell 2009). Just den emotionella funktionen kan vara en viktig anledning till att både 

barn och vuxna spontansjunger. Informanter berättar att spontansången försvinner alternativt 

är en tröst om de går igenom en jobbig period i livet med sorg, skilsmässa osv. Leijonhuvud 

(2011) beskriver en händelse på en begravning då den starka känslan av sorg blev för stor, 

sången ströps. Samtliga informanter förknippar också spontansången med glädje, att man helt 

enkelt sjunger för att man är glad. Ibland tränger sig sången på och måste bara ut! Det är då 

Maria ställer sig och skrik-sjunger i en trappuppgång och det är då Eva och hennes kollega 

sjunger jättehögt till Marlena Ernmans schlager La Voix så att resten av sjukhuspersonalen 

kommer och undrar vad som står på.  

Spontansången kan fungera som en kanal för att skämta och leka med barn och andra vuxna. 

Bjørkvold (2005) skriver om den skapande musiska människan. Kanske är spontansången ett 

sätt att få utlopp för kreativiteten och lekfullheten. Vi bär våra olika åldrar och erfarenheter 

med oss genom livet enligt Bjørkvold. Skapande verksamheter såsom sång och musik kan 
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enligt honom hjälpa oss att ge nytt liv åt dessa olika ”åldrar”. Jag tolkar det som att vi kan få 

kontakt med vårt ”inre barn” och med vår lekfullhet. Det ”inre barnet” kanske kan hjälpa oss 

att lätta upp den ibland så krav-fyllda tillvaron. Kicki Danielssons ”Bra vibrationer” kanske 

inte kan lösa alla problem, men lite spontansång kanske kan få oss att glömma dessa för en 

stund. 

Metoddiskussion 

Det finns ett inbyggt problem med att undersöka vuxna människors spontansång. Spontansång 

skall komma spontant så man kan inte gärna be informanterna att sjunga, då blir det ju inte 

spontant. Det går inte heller att observera vuxna personer på samma sätt som man kan 

observera barn eftersom de vuxna då kommer att vara medvetna om att de blir observerade, 

något annat skulle vara oetiskt. Det spontana försvinner och ”pinsamhetsfaktorn” kanske slår 

till. Jag valde att genomföra intervjuer och samla information via loggböcker och fick helt 

enkelt gå på informanternas skriftliga och muntliga beskrivningar av sin spontansång. Även 

loggboksskrivandet kan ju innebära att informanterna känner sig hämmade eller får 

prestationsångest. När jag frågade dem så trodde de dock inte att det hade inverkat så mycket 

på vardagens spontansjungande. De flesta informanterna skrev flitigt i sina loggböcker och 

bjöd gärna på berättelser om sitt spontansjungande. Vidare så är det svårt att kontrollera om 

dessa berättelser stämmer, för att inte säga omöjligt. När jag intervjuade personerna så bjöds 

jag dock vid ett flertal tillfällen på lite sångsnuttar och ljudande exempel, som nog är det 

närmaste spontansång man kan komma vid ett sådant konstruerat tillfälle. Ändå gav det en 

glimt av hur det faktiskt kan låta i deras vardag med spontansången som följeslagare.  

För undersökningens del var det intervjuerna med informanterna som gav mest, jag läste 

visserligen deras loggböcker, men den största vinsten med loggboksskrivandet tror jag var att 

informanterna började reflektera kring sitt eget spontansjungande. Jag tror att vi kunde 

diskutera spontansången på att annat plan än om jag hade intervjuat dem direkt, utan att de 

hade noterat och reflekterat kring sitt sjungande i förväg. De flesta informanterna i min 

undersökning är vana att sjunga, vilket naturligtvis har påverkat resultatet. Om de inte hade 

varit så sångvana personer hade resultatet säkert sett annorlunda ut.  

Mitt deduktiva angreppssätt (Patel & Davidsson 2003), att jag utifrån Bjørkvolds (1985) 

befintliga teorier gällande barns spontansång försökt dra slutsatser om vuxnas spontansång, 

fungerade till viss del bra. Vissa spontansångstyper såsom amorf/flytande sång med röst- och 

ljudlekar kanske mer tillhör barnkulturen och var därför svår att applicera på den vuxna 

spontansången. Eftersom jag inte hittade så mycket skrivet gällande vuxen spontansång var 

det ändå bra att ha något konkret att utgå ifrån. 

Vidare forskning 

Mina informanter är ju utvalda utifrån att jag tror mig veta att de spontansjunger. Jag antar att 

det finns människor som inte spontansjunger. Det vore väldigt intressant att undersöka vidare 

varför de personerna inte sjunger. Varför är vissa spontansångare och vissa inte? Är det helt 

enkelt så att det ligger i personligheten som var några informanters förklaring till varför just 

de sjöng. Hur stor del spelar uppväxtmiljön? Om man är ett barn som ingen har sjungit för 

vad händer då? Kan negativa upplevelser av musikundervisningen i skolan påverka? 
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Bjørkvold skriver om det äkta fria uttrycket som finns hos barn (Bjørkvold 2005). När 

försvinner frimodigheten som barnen har? När slår ”pinsamhetsfaktorn” till, är det vid en viss 

ålder? Finns det några skillnader mellan män och kvinnor i deras spontansjungande? Vilken 

roll spelar yrke och utbildning? Spontansjunger musikutbildade mer eller mindre än de utan 

musikutbildning? Är det så att vi spontansjunger som mest när vi är små och sedan avtar det i 

takt med stigande ålder? Jag skulle kunna fortsätta med flera frågor men jag sätter punkt här 

och nöjer mig med dessa förslag till vidare forskning. 
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Bilaga 1 

Stockholm 2014-03-15 

Informationsbrev 

Hej! 

Jag heter Karin Morell Hammarsten och skriver c-uppsats i musikpedagogik vid 

Musikhögskolan vid Örebro Universitet. Syftet med min uppsats är att undersöka fenomenet 

spontansång. Med spontansång menar jag vardagssjungandet som sker spontant som 

exempelvis sång i duschen, gnolandet vid busshållplatsen, nynnandet under lunchpromenaden 

osv. Det har skrivits en hel del om barns spontansång men inte så mycket om den vuxna 

varianten. Därför är det min förhoppning att denna undersökning skall ge en insikt i vuxnas 

spontansång och hur den yttrar sig i människors vardag. Genom att du väljer att delta i studien 

bidrar du till större kunskap kring företeelsen vuxnas spontansång. 

För att nå en djupare förståelse kring ämnesområdet har jag bett några personer att föra 

loggbok kring sitt spontansjungande. Detta kompletteras också med en intervju med varje 

person. 

För dig som deltar i studien är det viktigt att veta att materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt enligt Vetenskapsrådets CODEX (regler och riktlinjer för forskning).  

De forskningsetiska regler som gäller är bl. a. följande: 

1. Deltagarna kommer inte att nämnas vid namn i c-uppsatsen.  

2. Deltagande i undersökningen är frivilligt och du som deltagare kan när som helst avbryta 

din medverkan. 

Om du har frågor kan du kontakta mig på mejladress: sangkurs100@gmail.com alt tel.nr:  

Min handledare är Susanna Leijonhufvud, hon är fil.lic. och doktorand på Musikhögskolan i 

Örebro. Mejldress: susanna.leijonhufvud@oru.se 

Du som deltar i undersökningen får på förfrågan självklart läsa igenom uppsatsen före det att 

den färdigställs. Den färdiga c-uppsatsen kommer att publiceras i DiVA på Örebro universitet.  

Jag ser fram emot att träffa dig och ta del av dina tankar och funderingar kring ämnet 

spontansång.  

Med vänliga hälsningar, Karin Morell Hammarsten 

Jag har tagit del av denna information och vill delta i denna studie: 

Namn: Namnförtydligande och telefonnummer: 
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Bilaga 2 

                                 +   Stockholm 2014-03-15 

 

Instruktioner till loggboksskrivandet 

Du har fått ett litet block där du under en veckas tid skall notera: 

På vilket sätt sjunger du: med text, utan text, hummandes, trallandes, tyst, inuti huvudet, högt, 

visslandes, kända låtar, hittar på eget osv. 

Vad sjunger du: namn på låtar, och/eller om du inte vet vad låten heter typ av genre pop, jazz, 

schlager, opera, visa, hittar på egna låtar och melodier osv. 

I vilka situationer spontansjunger du: exempelvis i duschen, på busshållplatsen, hemma när 

jag städar, när jag promenerar, när jag jobbar, osv. 

När sjunger du: När på dagen, vid vilka tillfällen osv. 

Varför tror du själv att du sjunger vid detta tillfälle: exempelvis jag var glad, ledsen, stressad, 

uttråkad, nervös, arg, jag vet inte, det bara kom spontant osv. 

Har det varit en ”vanlig” spontansångarvecka eller har det varit något som har avvikit? 

Efter denna vecka kommer vi att träffas för en intervju som tar max en timme. Jag kommer att 

ställa frågor om hur det har gått med loggboken och ditt spontansjungande i övrigt.  

Notera så ofta du vill och kan under denna vecka. Du behöver inte notera exakt varje gång det 

sker, det är också helt ok om du återkommer med en tom loggbok, vi kan ändå ha 

diskussioner kring ditt spontansjungande vid intervjutillfället. Mitt huvudintresse är av 

kvalitativ karaktär dvs. jag är intresserad av vad du sjunger, hur och i vilket sammanhang det 

sker. 

Jag vill också påminna om att ditt deltagande i undersökningen är frivilligt och du kan när 

som helst avbryta din medverkan. 

STORT TACK på förhand för ditt deltagande!! 

Mvh 

 

Karin Morell Hammarsten 

 

 


