
 

 

 

FG1299 Självständigt arbete, grundnivå inom lärarprogram 
(musik som ämne 2),  15 hp 
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 
2017 
Institutionen för musik, pedagogik och samhälle (MPS) 

Samma instrument, olika sound

En jämförande studie av klassisk sång och sång inom 
populärmusikgenrer 

My Schaffer 

Handledare: Incca Rasmusson  
Examinator: Frans Hagerman

Inspelning av det självständiga, konstnärliga arbetet finns dokumenterat i 

det tryckta exemplaret av denna text på KMH:s bibliotek. 



Sammanfattning 

Syftet med studien är att belysa skillnader mellan klassisk sång och sång inom 
populärmusikgenrer. Dessa skillnader kommer att visa sig tydligt då jag som sångare verksam 
inom populärmusikgenrer själv praktiskt undersöker den klassiska sångtekniken. Eftersom jag 
är av uppfattningen att det är värdefullt för instrumentalpedagoger att kunna sätta sig in i 
känslan av att vara nybörjare strävar jag i projektet efter att kunna svara på frågan: Hur känns 
det när instrumentet man är van vid att behärska inte längre svarar som man vill? 

Studien genomfördes genom att jag tog sånglektioner i klassisk sång och dokumenterade 
arbetet genom att spela in och skriva loggbok efter lektioner och övningstillfällen. Studien 
kommer att få ett klingande resultat i form av inspelningar av ett klassiskt stycke, en låt från 
en populärmusikgenre, och två olika tolkningar av samma stycke. 

Resultatet visar att det bl.a. går att finna skillnader inom registerval, textning och 
vokalbildning samt käkens placering. Vid förändring av dessa faktorer upplevdes 
grundläggande delar inom sångtekniken såsom stödarbete, vibrato och andning svåra. 

Nyckelord: genrebredd, uppförandepraxis, sångmetodik, sångpedagogik, sångteknik 
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1. Inledning och bakgrund 

Efter att ha sjungit i klassisk kyrkokör under hela min barndom har jag efter det i princip 
uteslutande sjungit repertoar från populärmusikgenrer. Även under mina sångpedagogstudier 
har jag enbart varit i kontakt med elever som önskar sjunga musik från populärmusikgenrer. 
Dessa faktorer har bidragit till min upplevelse av att klassisk sång är någonting väsenskilt från 
sång inom populärmusikgenrer. Nästan som ett helt annat instrument. Under mina år på 
Kungl. Musikhögskolan har min nyfikenhet att prova på och utforska klassisk sång vuxit. Jag 
har även reflekterat kring hur jag ska kunna möta en framtida elev som vill sjunga klassisk 
musik när jag själv upplever att jag har bristande kunskap inom området. Jag anser att det är 
av stor vikt för mig i mitt framtida yrke som sångpedagog att kunna erbjuda undervisning 
med genrebredd. Under detta projekt kommer jag därför praktiskt undersöka den klassiska 
sångtekniken i relation till sångteknik inom populärmusikgenrer. Det ska bli intressant att 
upptäcka vilka faktorer som kommer att vara liknande det jag är van vid från populärmusiken 
och vilka faktorer som kommer att upplevas som annorlunda.  

Bakgrundskapitlet kommer redogöra för grundläggande röstfysiologi och sångteknik. 
Dessutom kommer genrespecifika sångtekniska aspekter presenteras. Jag har huvudsakligen 
använt mig av Sangeleven i fokus (2007) av Nanna-Kristin Arder, Stora Sångguiden (2005) av 
Daniel Zangger-Borch och Komplett sångteknik (2006) av Cathrine Sadolin. Dessa tre böcker 
är ett bra komplement till varandra. Sangeleven i fokus (2007) syftar enligt författaren själv 
till att bidra med en fördjupad kunskap om röstens grundläggande funktioner för alla som 
undervisar i sång. Vidare nämner hon dock att alla läroböcker präglas av författarens 
subjektiva sätt att framställa informationen (Arder 2007, s. 5–6). Med detta sagt går det enligt 
min mening att urskilja att Sangeleven i fokus är mer anpassad för klassisk sång jämfört med 
Komplett sångteknik (2006) och Stora sångguiden (2005). Denna uppfattning grundar sig 
exemplevis i att Arder redogör för sångtekniska faktorer som är mer vanligt förekommande 
inom klassisk sång. Exempelvis understryker Arder vikten av ett förhållandevis lågt 
struphuvud vid alla tonhöjder (Arder 2007, s. 138). Detta går att jämföra med Sadolins 
Komplett sångteknik (2006) vars kapitel om struphuvudets placering även behandlar hur en 
sångare ska gå till väga för sjunga med högt struphuvud. Sadolin hävdar att problem med att 
nå höga toner i princip alltid beror på att struphuvudet inte är tillräckligt högt. Vidare nämner 
hon att operasångare ofta använder sig av lågt struphuvud för att uppnå en mörkare, mer fyllig 
klang (Sadolin, 2006, s. 155). Daniel Zangger Borch är en känd profil inom 
populärmusiksång och säger själv att syftet med Stora Sångguiden (2005) var att underlätta 
för sångare inom populärmusikgenrer genom att redogöra för hur det går att behålla det 
populärmusikaliska klangidealet utan att kompromissa med rösthälsan (Zangger Borch, 2008, 
s. 23). Som komplement till dessa tre har jag använt mig av litteratur som ger en djupare 
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förståelse för röstanatomi. Exempelvis Rösten (1992) av Per Lindblad och Stemmebrugslære 
(1999) av Lone Rørbech. 

Arder (2007, s. 36) nämner att det går att urskilja två sorters sångteknik vilka delas in i 
grundläggande och specialiserad sångteknik. Den grundläggande sångtekniken gäller för alla 
sångare, oavsett genre, och den specialiserade tekniken är den som tränar upp de olika 
finesser varje enskild genre kräver. För att få en djupare förståelse för vad sångteknik innebär 
krävs en förståelse för hur röstorganet är uppbyggt. Nedan följer därför en beskrivning av 
detta. 

1.1 Röstfysiologi – sångens tre huvuddelar 
Röstorganet består av tre olika delar som alla fyller en minst lika viktig funktion. Dessa tre 
delar heter aktivatorn, vibratorn och resonatorn. Röstforskaren Johan Sundberg (2001, s. 15) 
benämner de tre systemen med mer beskrivande namn: andningsapparaten, stämbanden och 
ansatsröret. I denna studie väljer jag dock ändå att kalla dem för aktivatorn, vibratorn och 
resonatorn. 

1.1.1 Aktivatorn 

Aktivatorn handlar om andning och stödarbete. Andningen är livsviktig för oss eftersom dess 
primära funktion är att förse kroppen med syre och avge koldioxid. Andningens sekundära 
funktion är att ge energi till att frambringa ljud (Arder, 2007 s. 108). Man brukar skilja på 
dessa två typer av andning. Den ena kallas för passiv andning och den andra för aktiv 
andning. Det är den aktiva andningen som är viktig att behärska vid sång. Vid aktiv andning 
styr du själv när och med vilket tryck luften ska lämna lungorna. Den aktiva andningen styrs 
alltså för att anpassas till sångfraserna (Zangger Borch, 2005, s. 32). En stor skillnad mellan 
passiv och aktiv andning är att vid passiv andning är inandningsfasen förhållandevis lång 
jämfört med utandningsfasen. Vid aktiv andning gäller det omvända förhållandet dvs. 
inandningsfasen är kort och utandningsfasen är lång (Arder, 2007, s. 115). 

De primära inandningsmusklerna är diafragman och de yttre interkostalmusklerna. De yttre 
interkostalmusklerna är de yttersta musklerna som förbinder revbenen. De primära 
utandningsmusklerna är de inre interkostalmusklerna och bukväggens muskler. De inre 
interkostalmusklerna är revbenens inre skikt av muskler (Lindblad, 1992, s. 16). Förutom de 
primära inandningsmusklerna finns det även sekundära inandningsmuskler. Dessa muskler är 
knutna till bröstkorgen, halsen och ryggen. De är med som stöd vid kraftig inandning. En av 
dessa sekundära muskler är den breda ryggmuskeln (latissimus dorsi). Zangger Borch kallar 
denna muskel för ”rockmuskeln”. Han hävdar att den muskeln i sig inte har någon funktion 
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för själva in- och utandningen men att den kan bistå med hjälp i form av att den aktiveras vid 
hög och stark sång och då kan avleda spänningar i struphuvudet (Zangger Borch, 2005, s.
133).  

Sundberg förklarar i Röstlära (2001) stödbegreppet som en känsla av balans mellan 
aktiviteten i andningsmusklerna och fonationen. Även Zangger Borch resonerar liknande 
kring användande av stödet. Han hävdar att en vanlig missuppfattning när det gäller stöd är att 
stödarbete innebär att sångaren ska ta i och vara stenhård i musklerna. Vidare nämner han att 
stödarbetet handlar mer om kontroll och teknik än muskelstyrka (Zangger Borch, 2005, s. 34). 
Ett välfungerande stöd ska fungera som en hjälp för att kontrollera andningen. Sadolin (2007, 
s. 13) sammanfattar stöd som den aktiva processen att motarbeta diafragmans naturliga 
process att släppa ut luften. Det är alltså i aktivatorn, genom andning och stödarbete, som 
möjligheten att kunna skapa ljud sätts igång.  

1.1.2 Vibratorn 

Struphuvudet (larynx) förbinder svalget med luftöret (trachea) (Rørbeck, 1999, s. 41). Det 
fäster vid den övre delen av luftröret (Arder, 2007). Eftersom struphuvudet utgör en del av 
våra luftvägar fyller det en livsviktig funktion för oss. Struphuvudets andra funktion är att 
vara en mycket viktig del av vår fonation (Rørbeck, 1999). Struphuvudet har fem brosk: 
Sköldbrosket, ringbrosket, två kannbrosk och struplocket. Nedan följer en kort beskrivning av 
dessa: 

Sköldbrosket (cartilago thyreoidea) är struphuvudets största brosk och består av två plattor 
som möts längst fram på struphuvudet i en vinkel på ca 120° hos kvinnor och ca 90° hos män 
(Rørbeck, 1999, s. 41). Den övre delen av de två broskplattorna bildar ett V-format utrymme 
eller hålrum. Under detta utrymme är vinkeln där broskplattorna möts som mest tydlig. På 
män är den så tydlig att den till och med har ett eget namn – adamsäpple (Arder, 2007, s. 
122).  

Ringbrosket (cartilago cricoidea) är som namnet antyder, ett ringformat brosk som sitter 
precis under sköldbrosket. 

Kannbrosken (cartilago arytenoidea) är två pyramidformade brosk vars uppgift är att öppna 
och stänga glottis (Sunderberg, 2001, s. 16). Eftersom kannbrosken är formade som 
pyramider har de tre spetsar. Spetsen som pekar nedåt och inåt mot ringbroskets mitt fäster 
vid stämbandens bakre del (Rørbeck, 1999, s. 43). När kannbrosken, genom att föra isär 
stämbandens bakre delar, öppnar glottis (se stämbanden) kallas det för abduktion och när de 
för ihop stämbanden kallas det för adduktion. Dessa abduktions och adduktionsrörelser är 
avgörande för att vi ska kunna skifta mellan tonande och tonlösa ljud (Sundberg, 2001, s. 16).  
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Struplocket (epiglottis) är en bladformad broskplatta som fäster vid sköldbroskets övre kant. 
När vi sväljer lägger sig struplocket som ett skyddande lock över glottis (Sundberg, 2001, s. 
279). 

Stämbanden är ytterligare en del av röstorganets vibrator. Stämbanden kallas ibland även för 
stämläppar. Detta beror på att de i egentligen ser mer ut som läppar än som band. I denna 
uppsats kommer de detta till trots att kallas för stämband. Stämbanden är ca 9-13 mm långa 
hos en vuxen kvinna och 15-20 mm hos en vuxen man och består av muskler utformade som 
veck på luftrörsväggen (Sundberg, 2001, s.15). Mellanrummet mellan stämbanden heter 
glottis (Zangger Borch 2005, s. 156). 

Det finns oerhört mycket att säga om den inre strupmuskulaturen. Jag har därför valt att skriva 
om den muskulatur som jag anser är mest relevant för min undersökning nämligen 
cricoarytenoidmuskeln och thyroarytenoidmuskeln.  

Thyroarytenoidmuskeln (TA) kallas även för den inre spännaren. Den består av en inre 
(internus) och en yttre (externus) del. Den inre delen kallas för vocalis och utgör stämbandens 
muskulösa del (Arder, 2007, sid 128). När vocalis kontraheras blir stämbanden kortare och 
tjockare (Zangger Borch, 2005, sid. 137). Vocalis har stor betydelse för röstkvaliteten då den 
har många motoriska nervtrådar som gör att den kan röra sig snabbt och exakt (Rørbech,1999, 
s. 55). Vocalismuskeln är en av kroppens allra segaste muskler och kan behålla 
sammandragningen i extremt utdragna lägen. Detta händer t ex vid hög sång med 
stämbandslutning (Zangger Borch, 2005, s. 137). 

Cricoarytenoidmuskeln (CT) är TA-muskelns antagonist och kallas för den yttre spännaren. 
När CT kontraheras blir avståndet mellan ringbrosket och sköldbrosket mindre vilket leder det 
till att att avståndet mellan sköldbrosket och kannbrosken ökar (Arder, 2007, s. 128). Denna 
rörelse gör så att stämbanden spänns, förlängs, smalnar av och abduceras (Rørbech, 1999, s. 
56). Arder (2007, s. 128) understryker vikten av att att träna upp cricoarytenoidmuskulaturen 
eftersom den är avgörande för ett välfungerande huvudregister. Jag kommer senare i 
uppsatsen att gå djupare in på de olika registerbenämningarna.  

Eftersom struphuvudet och stämbanden är en del av vibratorn är vibratorn den del av 
röstorganet där själva råmaterialet till röstljuden blir till.  

1.1.3 Resonatorn 

De toner som skapas i struphuvudet kallas för primärtoner. Detta röstens råmaterial fortplantar 
sig sedan upp genom ansatsröret (Arder, 2007, s. 149). Det är genom att förändra ansatsröret 
som sångaren skapar möjlighet att förändra röstljuden (Sundberg, 2001, s. 18). Ansatsröret 
består av struphuvudet, svalget, munhålan och näshålan. 
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Struphuvudet är som tidigare nämnts en viktig del av röstens vibrator, men det är också ett 
hålrum i vilket det bildas resonans. 

Svalget är det hålrum som via munhålan sträcker sig från struphuvudet till näshålan. För att 
uppnå ett fritt och öppet svalg är det viktigt att lära sig att kontrollera de muskler som styr 
tungrotens muskler eftersom eventuella spänningar där förhindrar detta. Vidare är det också 
av stor betydelse att struphuvudet är relativt lågt (Arder, 2007, s. 151, 153, 154 ). 

Munhålan har oerhört stora resonansmöjligheter eftersom de påverkas av både käken, 
tungan, läpparna och gomseglet (Arder, 2007, s. 154; Rørbech, 1999, s. 76). Ett vanligt 
problem gällande munhålans resonans är att käkspänningar ofta uppstår och förhindrar en fri 
röstfunktion (Arder, 2007, s. 154).  

Näshålan består av två hålrum avskilda av en benplatta och är ansatsrörets översta del. Den 
är i sig inte ett vidare effektivt resonansrum, men Arder (2007, s. 155) beskriver det som att 
näshålan kan fungera som komplement till de övriga resonatorerna. Zangger Borch (2005, s. 
143) beskriver att graden av nasalitet bestäms genom hur mycket av tonen som passerar 
näshålan.  

Det är alltså med hjälp av ansatsrörets olika delar som röstljuden i resonatorn formas om från 
råmaterial till de toner vi faktiskt hör när någon talar eller sjunger.  

1.1.4 Sammanfattning - sångens tre huvuddelar 

Andningsapparaten styr i aktivatorn luftströmmen som krävs för att ljud ska bli till. I 
vibratorn hackar stämbanden sedan sönder luftströmmen och då uppstår ljudvågor som i 
resonatorn behandlas och omformas i artikulationsapparatens olika hålrum. Alla de tre 
delarna är lika viktiga för att vi ska kunna använda vår röst (Lindblad, 1992, s. 13).  

1.2 Genrebenämning 
Det är svårt att hitta en övergripande term för sång inom de genrer jag kommer att jämföra 
med klassisk sång. Zangger Borch använder sig av begreppet populärmusik och menar då 
genrerna rock, pop och soul. Han inkluderar dock varken jazz eller musikal i detta (Zangger 
Borch, 2008, s. 13). Jag har inspirerats av Zangger Borchs begrepp men väljer att använda 
”populärmusik” som ett paraplybegrepp som innefattar rock, pop, soul samt jazz och musikal. 
I denna studie kommer jag därför att benämna de olika sångstilarna klassisk sång och sång 
inom populärmusikgenrer.  
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Som tidigare nämnt går det att särskilja två sorters sångteknik: den grundläggande 
sångtekniken och den specialiserade sångtekniken (Arder, 2007, s. 36). Denna undersökning 
kommer huvudsakligen att fokusera på den specialiserade sångtekniken, dvs. de sångtekniska 
aspekter som skiljer klassisk sång från sång inom populärmusikgenrer. 

1.3 Genrespecifika sound 
Enligt musikskribenten Sixten Nordström ska den klassiska rösten ska klinga vackert och 
kultiverat (Nordström, 1999, s.62). Det klassiska sångidealet har rundade och öppna vokaler. 
Den korrekta klangen som uppnås vid denna formning av vokalerna är överordnad ett exakt 
textuttal (Arder 2007, s. 135, 161). Det klangliga idealet bestående av denna perfekta 
tonbildning härstammar från bel-canto-stilen som utformades i Italien under 1600-talet. Bel-
canto betyder just ”skön sång” (Nordström 1999, s. 62). Klassiska sångare använder sig ofta 
av ett kraftigt vibrato redan från tonens ansats. Ansatsen är i sin tur ofta mjuk och behärskad 
(Sadolin 2006, s. 55, 190).  

Populärmusikstilarna härstammar ofta från engelsk balladtradition och afroamerikansk call & 
response. Ursprungligen är sångstilarna inom dessa genrer alltså en förlängning av talet. 
Sångaren sjöng med en enkel, talmässig karaktär och syftet var var att förmedla budskap och 
känslotillstånd. Dagens ideal bär spår av detta men sångstilarna är idag mer avancerade och 
ekvilibristiska (Zangger Borch, 2005, s. 39). Inom populärmusiken sjunger sångaren med 
förstärkning. Detta är en avgörande faktor eftersom mikrofonen gör det möjligt för svagare 
ljud (exempelvis viskningar) och effekter att höras (Nordström, 1999). Det egna uttrycket står 
i fokus och därför kan dessa ljud samt exempelvis hesa och läckiga röster ses som en tillgång 
eftersom det ger sångaren en karaktär (Zangger Borch, 2005 s. 42). Inom populärmusik kan 
sångaren använda sig av både hårda och mjuka ansatser (Sadolin, 2006, s. 55). Eftersom sång 
inom populärmusikgenrer härstammar från vanligt tal sjunger man oftast i fullregistret 
(Zangger Borch, 2005. s 39).  

1.4 Sångtekniska parametrar 
1.4.1 Register 

Det finns flera olika typer av registerfunktioner. Arder (2007, s. 132) nämner hela fem olika 
sådana. I denna undersökning har jag dock valt att fokusera på röstens två primära register 
nämligen huvudregistret och fullregistret. Det är stor skillnad i muskelaktivitet mellan dessa 
två register och de låter därför mycket olika. I huvudregistret klingar rösten lättare och ljusare 
och i fullregistret tyngre och mörkare (Arder 2007, s. 133). För att lättare förstå hur det 
fungerar med stämmans register är det viktigt att veta att när tonhöjden stiger blir stämbanden 
längre och slankare och när den sjunker blir de kortare och tjockare. Vid 

!  6



huvudregisterfunktionen är det stämbandens yttersta delar, själva stämbandsligamentet, som 
svänger. Eftersom det då är förhållandevis lite stämbandsmassa som rör sig blir möjligheten 
att skapa högre frekvenser lättare (Arder 2007, s. 133). Vid fullregisterfunktionen svänger 
hela stämbanden. Eftersom stämbanden är tjocka i fullregistret sluter de sig mycket stadigt 
mot varandra och glottis förblir stängd relativt länge under svängningsfasen. (Arder 2007, s. 
133). Värt att nämna är att de allra flesta använder fullregistret när de talar. Detta leder till att 
fullregistret får mer träning än huvudregistret (Arder, 2007, s. 135). Oavsett vilken genre en 
sångare är verksam inom är det av stor vikt att muskelaktiviteten i struphuvudet är så pass 
dynamisk att sångaren kan blanda dessa två register. Blandningen av huvudregister och 
fullregister kallas för mellanregister (Arder 2007, s. 136). Om muskelaktiviteten är statisk blir 
det mycket svårt att uppnå detta och det uppstår s.k registerbrott (Arder 2007, s. 134). Dessa 
registerbrott kan också kallas för ”skarvar” och kan av mer avancerade sångare med flit 
användas som en effekt för att exempelvis visa olika känslouttryck (Sadolin, 2006, s. 178). 
Även Arder  (2007, s. 137) nämner att detta är vanligt förekommande bland popsångare men 
menar att skarvarna inte bör betraktas som en förebild för någon som vill förbättra sin 
sångförmåga.  

1.4.2 Vibrato 

Vibrato är mycket små och snabba kontrollerade förändringar i tonhöjd och intensitet. Dessa 
förändringar kontrolleras av andningsmusklerna och den inre och yttre strupmuskulaturen. 
Möjligtvis har tungans muskler också en betydande funktion för vibratot (Rørbech, 1999, s. 
63). Lindblad (1992) menar att vibrato aldrig förekommer i röster med spänningar och menar 
därför att om en sångare sjunger med vibrato betyder det att rösten är avslappnad. Enligt 
Lindblad (1992, s. 94) använder både oskolade och skolade sångare vibrato som effekt när de 
sjunger.  Sadolin (2007, s. 189) menar dock att vibrato är mer frekvent förekommande bland 
rutinerade sångare. Det går att finna stora variationer i både tonomfång och hastighet på 
vibratot hos olika sångare (Sadolin 2007, s. 94). Vibratoeffekten används dessutom olika inom 
olika genrer. Inom pop, rock och musikal anpassar man ofta vibratot efter vilket uttryck man 
vill åstadkomma. Jazzsångare använder sig dessutom ofta av vibrato för att avfrasera mjukt 
(Arder, 2007, s. 146). Även Sadolin (2007, s. 190) ger exempel på att det är effektivt att skapa 
intensitet genom att börja sjunga en ton rakt och sedan lägga till och öka vibratot allteftersom. 
I klassisk sång finns vibratot däremot ofta med redan från tonens början (Sadolin, 2007, s. 
190). Enligt Arder (2007, s. 146) är vibratot mycket viktigt inom klassisk sång eftersom en 
vibratofri ton upplevs platt och livlös. Vibratot är alltså det som ger sången liv och fyllighet. 
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1.4.3 Artikulation och resonans 

Artikulation vid sång ställer högre krav än vid tal. Artikulationsarbetet när det gäller vokaler 
blir exempelvis mer komplicerat då den önskade tonhöjden inte alltid stämmer överens med 
det önskade vokalljudet. Denna faktor kan leda till att sångaren upplever en obekväm och 
ostadig ljudbildning vid vissa kombinationer av vokaler och tonhöjder. För att undvika detta 
gäller det att sångaren ändrar resonansen genom att ändra munhålans form (Lindblad, 1992, s. 
187). De olika faktorer som påverkar hur vi formar vokalljud är tungans placering, munnens 
öppning och läpparnas form (Arder, 2007, s. 159). I likhet med Lindblad nämner Arder att 
inom klassisk sång är det exakta uttalet av vokaler underordnat den önskade klangen. Detta 
gäller framförallt vid högre tonhöjder.  För att uppnå den önskade klangen formar den 
klassiska sångaren vokalerna öppet och runt. Detta kallas inom den klassiska sången för 
covering eller täckning. Även om detta är mer frekvent förekommande inom klassisk sång 
gäller det även till viss del sång inom populärmusikgenrer. Sadolin (2007, s. 51) nämner att en 
viss vokalmodifikation är nödvändig vid sång i högre lägen. Enligt hennes teorier om klanger 
och röstfunktioner modifieras vokalerna i höga lägen inte enbart genom att runda och öppna 
munnen utan även genom att t ex dra vokalerna mer åt ”ä” eller ”oh” . Denna typ av 
vokalmodifikation leder till att munnen snarare blir bred än rund (Sadolin 2007, s.105).  

Vid textartikulation i klassisk sång är det en inre eller s.k. akustisk artikulation som är att 
föredra. Vid denna typ av artikulation minskar aktiviteten i tungan, käken, kinderna och 
läpparna och artikulationsarbetet styrs istället av ansatsrörets inre artikulationsområden och en 
justering av balansen i den inre strupmuskulaturen (Arder, 2007, s.161). För att kunna 
använda sig av akustisk artikulation krävs det att käken och tungan är avslappnade och att 
struphuvudet är relativt lågt. Inom populärmusik har uttalet av konsonanterna en viktig 
percussiv funktion. Hur en sångare väljer att uttala konsonanterna är mycket avgörande för 
”svänget” . Då konsonanterna sänker tonhöjden en aning är det även av stor vikt att hålla dem 
korta och explosiva (Zangger Borch 2005, s. 67). 

1.4.4 Ansatser 

Början av en ton kallas för ansats (Sadolin 2007, s. 55). Arder (2007, s. 140) hävdar att hur 
man sätter an en ton är en av de viktigaste parametrarna i sångundervisning eftersom ansatsen 
påverkar hela den resterande sångfrasen. Det finns flera olika typer av ansatser som alla ger 
olika ljudförutsättningar. Lindblad (1992, s. 44) nämner tre: hård, luftig och mjuk ansats. 
Arder (2007, s. 140) nämner fyra olika ansatser: sprängansats, glottisansats, h-ansats och 
legatoansats. De olika ansatserna används för att ge det uttryck sångaren önskar. Exempelvis 
kan den mer explosiva sprängansatsen, då stämbanden separeras på ett kraftigt vis, användas 
för att uppnå en dramatisk känsloeffekt. Vid glottisansatsen går stämbanden ihop och bildar 

!  8



ett klickande ljud vid början av fonationen. Denna ansats kan enligt Arder användas då 
sångaren önskar betona ett visst ord extra mycket. Vidare nämner Arder att den mjuka 
legatoansatsen är den mest fysiologiskt skonsamma. Vid legatoansatsen hörs det inget 
ansatsljud då stämbanden är lätt separerade vid fonationens början. Sadolin kallar 
legatoansatsen för mjuk ansats och nämner att denna längre ansågs som den enda rätta. Hon 
menar att detta berodde på att sångundervisningen längre genomsyrandes av det klassiska 
klangidealet (Sadolin, 2007, s. 55). 

1.4.5 Uppvärmning 

För att tydliggöra vikten av uppvärmning innan ett sångpass liknar Zangger Borch sångaren 
vid en idrottare. Både tävlande idrottare och vanliga motionärer förstår vikten av att värma 
upp innan en tävling eller träningspass. Precis som när det gäller idrott kan utebliven 
uppvärmning vid sång bidra till skador och sämre prestationsförmåga (Zangger Borch, 2005, 
s. 15). Arder nämner även vikten av att som sångare hålla sig i god fysisk form eftersom 
kroppen är själva instrumentet. Hon säger att all typ av motion är bra och att det således är 
upp till individen att välja den motionstyp som passar just henne eller honom. Dessutom 
nämner Arder att det även precis innan ett övningspass är nyttigt att värma upp och aktivera 
kroppens stora muskelgrupper. Förutom att uppvärmningen höjer temperaturen i de arbetande 
musklerna och ökar blodgenomströmningen har den även en stressdämpande effekt (Arder, 
2007, s. 182). Zangger Borch (2005, s. 15) hävdar att sångare inom populärmusikgenrer ofta 
tvivlar på betydelsen av att sjunga upp. Enligt Sadolin (2007, s. 205)  är uppvärmning inte alls 
nödvändig. Hon hävdar att eftersom musklerna vid stämbanden är så små går det snabbt att 
värma upp och sträcka dem. Dessutom menar hon att det inte finns speciellt mycket att värma 
upp eftersom struphuvudet sitter inne i kroppen där det är 37 grader varmt (Sadolin, 2007, s. 
205). Sadolin menar att uppvärmning mest är nödvändig om man ser den som en snabb 
repetion av teknik. Hon understryker också att en sångare inte behöver ha dåligt samvete om 
hen inte värmer upp innan ett framträdande (Sadolin, 2007, s. 205). Denna repetition av 
teknik som Sadolin beskriver kan snarare liknas vid det som Zangger Borch kallar för att 
sjunga in. Att sjunga in innebär att sångaren ser till att hitta de rätta inställningarna i röstens 
delar för att skapa det sound som eftersträvas för sångtillfället. En kontroll av tonhöjd och 
nyanser kan också passa in i begreppet. Sångare som ofta använder sig av sin röst behöver 
oftast inte sjunga in speciellt mycket eftersom muskelminnet är så snabbt att det skapar de 
rätta förutsättningarna direkt (Zangger Borch, 2005, s. 15). 

1.5 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med arbetet är att belysa de likheter och skillnader i sångteknik som skapar de 
genrespecifika sound som skiljer klassisk sång och sång inom populärmusikgenrer åt. Min 

!  9



uppfattning är att det gynnar instrumentalpedagoger att minnas känslan av att inte behärska 
sitt instrument eftersom det då är lättare att sätta sig in i hur eleven känner. Därför är min 
förhoppning att jag genom att utforska en ny genre kommer att närma mig den känslan.  

Arbetet har utgått från följande forskningsfrågor:               

– Vilka sångtekniska faktorer skiljer klassisk sång och sång inom populärmusikgenrer åt?  

– Hur upplever jag att det är att utforska en genre som är ny för mig? 

2. Metod 

2.1.Dokumentation av processen 
Undersökningen har sin grund i de sex sånglektioner i klassisk sång jag haft under hösten. Jag 
har dokumenterat arbetet under lektionerna och övningstillfällena mellan dessa genom att 
skriva loggbok. I loggboken svarar jag på frågorna: 

1. Vad var lätt? 

2. Vad var svårt? 

3. Vad vill jag förbättra till nästa gång? 

Förutom att svara på de givna frågorna har jag även skrivit ner övriga reflektioner och tankar 
som uppstått under processen. 

2.2.Klingande resultat  
Jag kommer tillsammans med en pianist att spela in fyra musikstycken: When We Were Young 
av Adele Adkins och Tobias Jesso, Lachen und Weinen av Franz Schubert, och två versioner 
av Frank Mills av Galt MacDermot, James Rado och Gerome Ragni från musikalen Hair. 
Den ena versionen av Frank Mills kommer att vara en klassisk tolkning och den andra en 
populärmusikalsik dito. Anledningen till att jag spelar in två olika versioner av samma stycke 
är att det är ett effektivt sätt att demonstrera och tydliggöra de likheter och skillnader jag 
redogjort för i min undersökning. 

2.3 Inspelning och repertoarval 
Jag kommer att spela in musikstyckena med en Zoom. Zoom är en enklare portabel 
inspelningsutrustning som jag lämpar sig bra för detta ändamål då jag inte vill fokusera för 

!  10



mycket på själva inspelningen men ändå få ett tillräckligt bra klingade resultat. Vid inspelning 
av Lachen und Weinen och den klassiska tolkningen av Frank Mills kommer jag och pianisten 
spela och sjunga helt oförstärkt. Dvs att ingen av oss som spelar och sjunger kommer att 
använda mikrofoner.  

Vid inspelningen av When We Were Young och den populärmusikaliska tolkningen av Frank 
Mills kommer jag att sjunga i mikrofon. Det är viktigt att använda mikrofon vid inspelningen 
av dessa låtar eftersom en av de faktorer som är mest karaktäristiska för sång inom 
populärmusikgenrer är att sångaren kan anpassa sitt sound efter att alla ljud som alstras 
kommer att förstärkas och höras. Detta ger möjligheten att t ex sjunga mycket ljudsvagt och 
ändå nå fram till lyssnaren (Nordström, 1999, s.62). Dessutom öppnar att sjunga i mikrofon 
för möjligheten att använda sig av effekter som reverb.  

3. Resultat 

3.1 Loggbokssammanställning 
Nedan följer en sammanställning av mina anteckningar från loggboken. Jag kommer 
huvudsakligen att redogöra för mina svar på frågan ”Vad var svårt?” (jmf. metodkapitlet). 
Resultatet kommer att ha sin utgångspunkt i de tidigare nämna sångtekniska parametrarna.  

3.1.2 Registerproblematik 

Inom populärmusikgenrerna växlar sångaren mellan de olika registren men sjunger 
huvudsakligen i fullregistret (Zangger Borch, 2005, s. 39). Jag är således van vid att växla 
register men känner mig mer bekväm och stabil i fullregistret. Min naturliga övergångspunkt 
till att eventuellt blanda in mer av huvudregistret ligger, beroende på repertoar, runt a1.  Arder 
(2007, s. 134) nämner att många sångare upplever att de vill byta registerfunktion just där. 
Trots att jag växlar mellan registerfunktionerna använder jag vanligtvis sällan ren huvudklang 
utan snarare mellanregister. Under a1 vill jag alltid sjunga i fullregistret.Vid mina klassiska 
sånglektioner fick jag däremot nästan uteslutande sjunga i huvudregistret. När jag gått igenom 
mina loggboksanteckningar återkommer jag ofta till att just denna faktor var problematisk. 
Det allra svåraste var att ta med huvudregistret länge ner i ettstrukna oktaven. Att sjunga i 
huvudregistret, dvs. med en lättare röstfunktion och mindre stämbandsmassa, vid c1 och lägre 
kändes mycket onaturligt. När jag sjöng i huvudregistret i detta lägre läge blev tonen luftig 
och jag upplevde att jag saknade kraft och kontroll över rösten. Detta beror på att mina 
muskler är otränade. Min sånglärare kommenterade luftigheten i stämman redan vid den 
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första lektionen och uttryckte att det bara var att acceptera att det lät luftigt och att det skulle 
gå över när musklerna var mer upptränade. Min lärare nämnde även vikten av att jag inte 
skulle försöka komprimera eller täta stämman på andra vis utan helt enkelt låta det vara luftigt 
tills musklerna tränat upp sig.  

Det allra svåraste var att sjunga stycken som låg inom sådant omfång att jag hade velat sjunga 
hela stycket med en fullregisterfunktion. Jag upplevde det som mycket lättare att hitta den 
rätta klassiska huvudklangen i tvåstrukna oktaven. För att försöka hitta en lättare 
registerfunktion i det lägre läget upptäckte jag att det underlättade att transponera sången och 
sjunga ca en ters upp från orginaltonarten för att hamna i ett läge där huvudklangfunktionen 
föll sig mer naturlig. När jag sjungit i den högre tonarten och sedan transponerade ner till 
styckets orginaltonart kunde jag lättare använda mig av huvudregistret även i den lägre 
tonarten. Förutom svårigheten som det innebar att sjunga i lägre lägen i huvudregistret 
upptäckte jag att jag hade svårare att använda mig av vibrato i huvudregistret än i fullregistret. 

3.1.3 Resonans och artikulation 

Vid sång inom populärmusikgenrer använder sig sångaren av en fonetisk artikulation, alltså 
en artikulation som liknar vanligt tal (Arder 2007, s. 162). När jag nu på klassiskt vis skulle 
forma vokalerna rundare och mer mot bokstaven ”o” var jag tvungen att låta käken hänga mer 
fritt, rakt ner. Jag märkte att jag automatiskt arbetade bredare, utåt sidorna med käken. Detta 
är så starkt förankrat i mitt muskelminne att jag upplevde en stor instabilitet när jag ”släppte 
käken” och lät den hänga mer rakt ner. Käken tillhör munhålans del av ansatsröret har en stor 
påverkan på resonansen (jmf. avsnitt 1.1.3). Hur man rör käken har alltså stor betydelse för 
klangen. Trots min upplevelse av avsaknad kontroll bidrog den mer vertikala, hängande käken 
till ett bättre resultat, dvs en öppnare, friare, rundare och mer korrekt klassisk klang. Detta har 
jag dock huvudsakligen upptäckt i efterhand då jag lyssnat på inspelade lektioner och 
övningstillfällen. Som sångare verksam inom populärmusikgenrer är jag van vid den fonetiska 
artikulationen. Många gånger uppmanade min lärare därför mig att ”sjunga som en byfåne” 
dvs. mer avslappnat i käken med en mer avslappnad artikulation som följd. Trots att jag 
upplevde att jag släppte käken helt och nästan överdrivet rundade vokalerna är det när jag 
lyssnar på inspelningarna påtagligt att skillnaden inte var så tydlig som jag upplevde den. 
Som tidigare nämnts är klangen inom klassisk sång överordnad ett korrekt uttal av vokalerna. 
Den svåraste vokalen att lyckas forma genrespecifikt korrekt var bokstaven ”e” då den vid 
vanligt tal och således även vid sång inom populärmusikgenrer naturligt formar munnen 
bredare.  
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3.1.4  Sjunga upp kontra sjunga in 

Zangger Borch (2005, s. 15) nämner vikten av att ibland behöva sjunga in inför ett 
sångtillfälle. Detta är något jag tidigare inte reflekterat nämnvärt kring då min upplevelse har 
varit att själva uppvärmningen och uppsjungningen automatiskt har inkluderat detta moment. 
På grund av denna bristande reflektion kring sjunga in-begreppet började jag således mina 
första klassiska övningstillfällen med min vanliga uppsjungning. Ofta avslutar jag den i ett 
högre läge i fullregister eftersom att det passar den musik jag ska sjunga efter uppvärmningen. 
Jag upptäckte dock snabbt att denna del av uppvärmingen snarare hade motsatt effekt än den 
önskade. När jag sjungit med full kraft högt upp i fullregistret fann jag det mycket besvärligt 
att sedan hitta en bra klang i huvudregistret. Vid de kommande övningstillfällena valde jag 
därför bort denna del av uppsjungningen. Jag fokuserade istället mer på att sjunga in mig, dvs 
hitta den rätta muskelaktiviteten för att hitta det sound som passar det jag skulle sjunga (jmf. 
avsnitt 1.4.5). Detta gjorde jag exempelvis genom att sjunga många övningar i huvudregister 
och genom att öva på att släppa käken för närma mig den rätta klangen och artikulationen.  

3.2 Att utforska en ny genre 

Detta projekt har drivits av en nyfikenhet kring hur det känns att utforska en ny genre på ett 
instrument som utövaren redan behärskar. Eftersom undersökningen genomförts med mig 
själv som försöksperson kan den givetvis inte att leverera ett allmängiltigt resultat. Avsnittet 
som följer är därför en subjektiv redogörelse för min egen upplevelse.  

Trots att jag var mycket noga med att påminna mig själv om att jag inte är klassiskt skolad 
sångare och på grund av detta på vissa sätt är nybörjare har detta projekt ibland varit prövande 
för självförtroendet. Stundtals var det svårt att inte bedöma resultatet av min klassiska sång på 
samma sätt som vid när jag sjunger populärmusik. Jag blev frustrerad över att plötsligt 
uppleva instabilitet och förlorad kontroll över mitt instrument. Allteftersom nya 
genrespecifika sångtekniska moment tillkom blev den grundläggande sångtekniken lidande. 
De första veckorna blev det svårare att ha en fri andning och bra stödarbete. Något som i sin 
tur ledde till att intonationen försämrades.  

3.3 Analys av klingande material 

För att tydliggöra de sångtekniska parametrar som skiljer klassisk sång från sång inom 
populärmusikgenrer följer här en kortare analys av de musikstycken jag spelat in under 
projektet. Jag har försökt att applicera så många som möjligt av de olika karaktäristiska, 
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stilenliga sångtekniska parametrarna som tidigare nämnts på min sång. Resultatet visar att 
trots att själva tonmaterialet är detsamma så påverkar de sångtekniska skillnaderna mellan 
genrerna så pass mycket att det klingande resultaten blir väldigt annorlunda.  

When we were young rör sig i ett omfång mellan eb och bb1och sjungs huvudsakligen i 
fullregistret. Ibland används skarvar som en effekt för att ta sig upp i mellanregistret och för 
en stund använda en lättare registerfunktion. Vibratot används för att avfrasera eller 
understryka vissa ord.. Det finns stor variation av ansatser, i första versen används 
knarransatsen frekvent för att skapa värme och sårbarhet. Vokalformningen är relativt bred 
och textuttalet ligger nära vanligt tal.  

Lachen und Weinen rör sig i ett omfång mellan c1 och eb2. Främst används huvudregistret 
tillsammans med en blandning av lättare mellanregister på de lägre tonerna. Vibratot är 
speciellt framträdande på de längre tonerna och används då redan från ansatsen. Struphuvudet 
är i relativt låg position. Legatoansatsen är dominerande.  

Den populärmusikaliska tolkningen av Frank Mills rör sig i ett omfång som sträcker sig 
mellan b och b1  Huvudsakligen används fullregistret med en blandning av mellanregister. 
Framförallt används mellanregistret på den högsta tonen b1. Det finns en variation i 
användandet av ansatser. Texten står i fokus och resonansen och artikulationen är lik vanligt 
tal. Vibrato används sparsamt, i huvudsak för att avfrasera.  

Den klassiska tolkningen av Frank Mills rör sig i ett omfång mellan e1 och e2 . Dvs, en kvart 
högre än den populärmusikalisk tolkningen av samma sång. Således används mellan och 
huvudregister mer. De registerskiften som sker är maskerade och inga tydliga skarvar hörs. 
Vokalerna är rundade och därför framträder texten inte lika tydligt som i den 
populärmusikaliska tolkningen. Ansatsröret är förlängt till följd av ett lägre struphuvud vilket 
bildar en mörkare klangfärg. Vibrato används mer frekvent än vid den populärmusikaliska 
tolkningen.  

3.4 Sammanfattning 

Den största svårigheten har varit att ta med huvudregistret längre ner i ettstrukna oktaven och 
att arbeta emot muskelminnet när det gällde käkens placering. Jag upptäckte vikten av att 
sjunga in för att hitta de rätta muskelinställningarna anpassade för klassisk sång. Dessutom 
visade det sig att när genrespecifika sångtekniska moment adderades upplevdes den 
grundläggande sångtekniken så som andning och stöd plötsligt svårare än normalt att 
behärska. Analysen av det klingade materialet visar att de största förändringarna mellan 
musiktyckenas framföranden berör registerfunktion, vibrato och ansatser.  
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4. Diskussion 

4.1 Att utforska en ny genre 

Vid det första klassiska lektionstillfället hade jag en relativt stark uppfattning om vad som 
komma skulle. Jag visste att jag skulle tvingas lämna min bekvämlighetszon och utforska nya 
sätt att använda min röst. Den övergripande förändringen var att jag formade ansatsröret 
annorlunda mot vad jag är van vid. Arder (2007, s. 154) nämner att munhålan är den resonator 
som kan förändra sångljuden mest. Detta fick jag erfara när jag under lektionerna 
återkommande fick instruktionen att öppna munnen mer och ”släppa käken” för att få en mer 
genrekorrekt resonans med rundade vokaler (jmfr. avsnitt 1.4.3). Jag fick arbeta koncentrerat 
för att motarbeta mitt muskelminne som arbetade tvärtemot de instruktioner jag tilldelades. 
Det var fascinerande att upptäcka hur svår en simpel instruktion som ”släpp käken” var att 
följa. Den spegel som fanns i undervisningsrummet och i övningsrummen har varit ett 
ovärderligt redskap då jag tydligt kunnat se att min känsla av att jag släppte käken och gapade 
nästintill överdrivet inte stämde överens med verkligheten. Med spegelns hjälp kunde jag se 
att jag behövde öppna munnen mer än jag trodde. Känslan av att man som elev tror sig 
överdriva mycket mer än vad man faktiskt gör är något som jag tror att jag kommer ha nytta 
av i mitt yrke som sångpedagog. När jag själv undervisar har jag ofta upplevt att om jag 
exempelvis ger en instruktion om att eleven ska öka ljudstyrkan hör jag knappt att eleven gör 
det alls medan eleven själv upplever en enormt stor förändring. 

Innan studiens början visste jag att vibrato är en avgörande faktor för uppförandepraxis inom 
klassisk sång (Arder, 2007, s. 146). Jag trodde att det skulle vara en av de lättare stilistiska 
faktorerna att applicera. Så blev det inte. Som sångare verksam inom populärmusikgenrer är 
jag van vid att använda vibrato mer sparsamt, eller iallafall på ett annat sätt. Exempelvis 
använder jag vanligtvis vibrato mer för att avfrasera eller för att understryka vissa ord (jmf. 
avsnitt 1.4.2). Att nu försöka sjunga varje ton med vibrato kändes otroligt ovant och 
konstruerat. Som resultatet visar hade jag även svårigheter att sjunga långt ner i 
huvudregistret. Att sjunga med en funktion som kändes onaturlig och dessutom applicera ett 
vibrato som kändes överdrivet visade sig vara  svårt. Det var framförallt dessa två faktorer 
ihop som försvårade för vibratot. Hade jag sjungit med en fullregisterfunktion och försökt ha 
ett kraftigare vibrato hade det förmodligen varit betydligt enklare.  

4.2 Sjunga in på olika sätt  

Det har varit nyttigt att tydligt känna av hur obekvämt det är att inte lita på att instrumentet 
kommer lyda. Framförallt har det varit tålamodsprövande när jag försökt sjunga in mig, dvs. 
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att hitta den rätta muskelaktiviteten anpassad för den repertoar jag skulle sjunga. Som tidigare 
nämnts behöver sångare som använder sin röst frekvent oftast inte sjunga in speciellt mycket. 
Detta beror på att muskelminnet är så snabbt att de rätta förutsättningarna för sången skapas 
direkt (Zangger Borch,  2005, s 15). Detta är något som stämmer väl för mig när jag sjunger 
repertoar jag är vad vid. Nu när jag utforskade en ny genre stämde det dock inte alls. Trots att 
jag sjunger i princip varje dag arbetade mitt muskelminne automatiskt tvärtemot det som 
krävdes för den klassiska sången. Det dröjde några veckor innan jag insåg att de första 20-30 
minuterna av ett övningspass fungerade som en insjungning. Denna fas av övningspasset var 
prövande eftersom jag ofta inte kände mig nöjd med det klingande resultatet.  

Ytterligare en reflektion jag gjort angående att sjunga in är när jag upptäckte att jag hade 
lättare att hitta den klang jag eftersträvade vid ett övningstillfälle som skedde i anslutning till 
att jag hört en mycket duktig klassisk sångerska sjunga. Jag upplevde det som att jag genom 
att lyssna till henne fick en del av min insjungning gratis. Detta har fått mig att fundera kring 
vikten av sångliga förebilder. Jag har insett betydelsen av att som nybörjare inom ett fält ha 
någon att härma för att ha ett tydligt ideal att eftersträva. Jag har innan detta projekt inte 
lyssnat mycket på klassisk musik och har därför inga direkta förebilder eller idoler inom 
klassisk sång. När jag började sjunga sång inom populärmusikgenrer hade jag, om än 
undermedvetet, förmodligen fler idéer om hur jag ville låta. Jag tror att denna faktor är något 
som ger en tydligare riktning om vart man strävar. Genom att medvetandegöra vart man siktar 
tror jag att det är lättare att nå sitt mål.  

4.3. Slutord 

Under det här projektet har jag fått uppleva känslan av hur det känns när instrumentet inte 
lyder. Det har stundtals varit prövande för både självförtroende och tålamod. Jag har erhållit 
fördjupad kunskap om klassisk sångteknik och genom jämförelsen med sångteknik inom 
populärmusikgenrer även fått reflektera kring hur jag vanligtvis använder min röst. Även om 
jag inte tror att jag kommer att bli någon yrkesverksam klassisk sångerska har den klassiska 
sångtekniken gett mig många verktyg som jag kommer att kunna använda mig av även inom 
andra genrer. Exempelvis upptäckte jag att jag efter ett klassiskt övningspass kunde sjunga 
mer obegränsat även högt upp i fullregistret. Detta är något som enligt min uppfattning 
bevisar att det är berikande att utforska nya genrer. Jag tror dessutom att de kunskaper jag 
erhållit under projektet kommer vara värdefulla i mötet med en framtida elev som vill sjunga 
klassisk musik. 
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