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Sammanfattning 

När det gäller sångvibrato har lite forskning tidigare gjorts i ämnet, och när det gäller 

sångundervisning har jag i min egen erfarenhet aldrig haft någon sånglärare som talat om 

vibrato. Även bland tillfrågade sångkollegor, är det mycket sällsynt att de fått jobba med 

vibrato då de fått sångundervisning. Både på gymnasienivå och högskolenivå. Syftet var 

därför att ta reda på hur sånglärare arbetar med vibrato i sin sångundervisning. I den här 

uppsatsen har jag från ett kulturpsykolologiskt perspektiv och genom kvalitativa intervjuer 

undersökt huruvida sånglärare på gymnasium med estetiska program arbetar med vibrato och 

variation av vibrato med sina elever. Studiens forskningsfråga är: Vilka kulturella meningar 

ser några sånglärare med vibrato i sångundervisning? Resultaten varierade. Någon svarade att 

det inte var aktuellt i dennes undervisning, medan någon i sällsynta fall arbetade med 

vibratots vara eller icke vara i en sång. Överlag var vibratots mening dock inte något som 

prioriterades i sångundervisningen hos någon av de intervjuade sånglärarna. Resultatet visar 

att medvetenheten om vibratots mening och effekter på sången, oavsett genre, behöver väckas 

hos sånglärare.  

 

Nyckelord: Sång, vibrato, sångundervisning, kulturpsykologiskt perspektiv, intervjuer 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Trots att jag länge har sjungit med och haft medvetenhet om vibrato är det ändå inte något jag 

funderat så mycket över. Jag har själv alltid tänkt att sångare antingen har vibrato eller inte 

och att vibratot sångaren har är det han eller hon har naturligt och går inte att påverka. Att 

kunna använda sig av olika tekniker för vibrato och kunna anpassa ett snabbt eller långsamt 

vibrato i olika sångstilar, genrer eller olika typer av låtar, är något jag först för några år sedan 

fick upp öronen för. Någon sade då till mig efter en diskussion om sång, att för att utveckla 

min sång bör jag arbeta på att sjunga med ett långsammare vibrato. Uppfattningen jag hade av 

mitt eget vibrato vid denna tidpunkt var att det egentligen inte var särskilt snabbt, men jag tog 

ändå till mig kommentaren.  

Jag började då träna på att sjunga med ett långsamt vibrato när jag sjöng godnattvisor för min 

äldsta son och bara genom något så enkelt märktes ganska snart stor skillnad. Dels fick jag 

rent allmänt en bättre kontroll över mitt vibrato och dessutom medvetenhet om hur jag kunde 

anpassa och variera mitt vibrato beroende på vilken typ av låt och genre jag sjöng. Jag 

började, för att utveckla mitt vibrato ytterligare, att också arbeta på ett snabbare vibrato än 

mitt naturliga vibrato. Genom det erhölls även en del av den teknik som krävs för att kunna 

göra vissa snabbare utsmyckningar i sång vilket jag tidigare inte klarat av. Jag har dock 

fortfarande en lång väg kvar att gå innan jag kan känna mig helt fri i sången och nått dit jag 

vill. 

Trots den inverkan vibrato och variation av vibrato har på sång är det väldigt få 

sångpedagoger som berör detta i arbetet med sina elever, och i min egen erfarenhet av 

sångpedagoger har jag endast en gång hört något nämnas om vibrato. Då handlade det om 

klassisk sång under en grupplektion och det gällde inte mig.  

Vid en liten undersökning som gjordes bland klasskompisar på Kungl. Musikhögskolan i ett 

annat sammanhang visade det sig att endast en elev som sjöng klassisk sång hade arbetat med 

vibrato med en sångpedagog. Då handlade det om att överhuvudtaget använda vibrato. Någon 

hade också haft en lärare som talat om vibrato, men inte arbetat med det. Ingen hade tidigare 

arbetat med variation av sitt vibrato.  
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Jag anser att vibrato borde vara ett grundläggande element när man lär sig att sjunga, precis 

som vid inlärning av vilket annat instrument som helst. Och för de sångelever som har ett 

vibrato borde nästa steg vara att lära sig olika tekniker för att kunna variera sitt vibrato. Detta 

för att ge eleverna en större möjlighet att kontrollera och variera sitt sång-vibrato beroende på 

låt och genre. 

En person som har ett sång-vibrato och kan variera sitt vibrato, visar inte bara att han eller 

hon är en tekniskt utvecklad sångare. Att använda sig av vibrato har även en effekt på hur en 

sångare levererar sin sång estetiskt. Att kunna kontrollera sitt vibrato och därmed även kunna 

variera sitt vibrato, ger sångaren tekniska möjligheter till exempel när det gäller att utveckla 

sångtekniker som inom sång kan kallas ad-libs1 eller wailningar. För att kunna göra runs2 

eller fast phrasings krävs ett snabbt vibrato och utan ett snabbt vibrato är det tekniskt omöjligt 

att utföra dessa. Ett element som jag tror att många sånglärare i vår kultur inte har 

medvetenhet kring.  

Detta sätt att sjunga används framförallt i soulmusik och R&B, men även i gospel och 

världsmusik. Däremot när det gäller att hålla ut en lång ton är det betydligt mer effektfullt och 

enligt min åsikt även mer behagligt, att lyssna till ett långsamt vibrato eller en rak ton som 

efter ett tag utsmyckas med ett långsamt vibrato. När vibratot har en sådan stor inverkan på 

sången som det har, undrar jag varför det inte talas mer än det gör om vibrato inom 

sångteknik och varför inte fler sångpedagoger arbetar med vibrato i undervisningen med sina 

elever. 

I följande kapitel finns en beskrivning av vad vibrato i allmänhet är och en beskrivning av hur 

ljudråmaterialet av rösten produceras. Vibratot beskrivs även utifrån olika forskares tidigare 

syn på hur det produceras och fungerar rent fysiologiskt, hur vibratot kan användas som ett 

sätt för att kontrollera rösten. Det finns också en beskrivning av hur vibratot kan användas i 

ett röstavslappnande syfte. Slutligen berörs hur vibratot kan användas med syftet att få ett 

personligt uttryck och att använda det rent sångestetiskt.  

1.2. Röstfysiologi 

Vibrato är en term som används inom musik när en ton spelas eller sjungs med pulseringar 

eller regelbundna förändringar i tonhöjd eller genom pulseringar med en tonhöjdsvariation 

(Christensson, 2018; Sadolin, 2009). Ljudet skapas av tryckförändringar i luften och på jorden 

finns ett konstant lufttryck på våra trumhinnor som kallas atmosfärstryck. Till följd av att en 

människa pratar, vibrerar stämbanden, vilket leder till att lufttrycket förändras. Detta tryck 

blir antingen högre eller lägre än det ständiga atmosfärstrycket. Hur stor tryckskillnaden är 

                                                
1 Ad-lib och wailning är typiska uttryck inom sång när man talar om utsmyckning av melodin. 
2 Runs och fast phrasings är sångtekniska uttryck för när man snabbt sjunger flera toner efter varandra i 

nedåtgående tonsteg. 
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kallas för amplitud och påverkar styrkan på ljudet, vilken mäts i decibel. Stor amplitud ger en 

hög ljudnivå. 

Ljudets frekvens påverkas av hur ofta stämbanden svänger. Frekvensen, vilken mäts i Hertz, 

är måttet på hur många tryckvågor som träffar trumhinnan under en sekund (Christensson, 

2018). När det gäller frekvensmodulering är det alltså antalet förändringar i tonhöjd per 

sekund, genom att struphuvudet rör sig uppåt och nedåt, som är fokus. När det gäller vibrato 

genom amplitudmodulering sker den i sångvibrato så att det sker en tonhöjdsvariation genom 

styrkepulseringar från diafragman (Miller, 2004; Sadolin, 2009).  

Ljudråmaterialet av rösten blir till genom vibratorn, inte att förväxla med vibrato. Energi till 

att sätta stämbanden i svängning och därmed skapa primärtoner, bildas av att luften, till följd 

av att vi andas, sätts i rörelse genom aktivatorn (Lindblad, 1992). Aktivatorn är det element 

som behandlar vår andning och vårt stödarbete (Arder, 2007). Abduktion är namnet för när 

stämbanden drivs isär och adduktion är namnet på när stämbanden förs samman och det är när 

stämbanden adduceras och det bildas ett lufttryck under stämbanden, det så kallade 

subglottala trycket, som stämbanden börjar vibrera. Och det är genom skiftningarna mellan 

abduktion och adduktion som vi med stämbanden kan variera mellan tonande och icke 

tonande ljud (Sundberg, 2001). 

Andningen är därmed nödvändig för att stämbanden skall kunna vibrera och rösten kunna 

bildas på ett bra sätt. Om en person är spänd, fysiskt ansträngd eller stressad får det ofta 

konsekvensen att de andas med en hög bröstkorgsandning vilket bidrar till att rösten kan bli 

ansträngd och pressad. Den optimala andningen som gäller både vid tal och sång innebär 

användning av ”andningsstödet” som involverar utandningsmusklerna både i rygg, buk, och 

sidor (Lindhe & Södersten, 2011). 

Fonation är det som sker när luften passerar genom stämläpparna, även kallat stämbanden, 

och därmed sätter igång dess vibrationer, vilket är det som ger upphov till rösten. Röstens 

klang påverkas dock av flertalet andra element såsom till exempel munhåla och tunga. 

Stämbanden är placerade horisontellt inne i struphuvudet, även kallat larynx, och fäster 

framtill i sköldbrosket och bakåt vid kannbrosken. Den nedre delen av struphuvudet fäster vid 

luftöret, också kallat trachea. Eftersom den övre delen av struphuvudet mynnar ut i svalget 

innebär det att struphuvudet både är en del av röstapparaten såväl som en del av luftvägarna 

(Lindblad, 1992; Lindhe & Södersten, 2011). 

Stämbanden består av flera vävnadslager och det yttersta är täckt av en slemhinna. Innanför 

det finns ett ligament och längst in muskeln som kallas för M., muscle, Vocalis (Lindhe & 

Södersten, 2011). Ju närmare själva muskeln som de olika lagren ligger, desto fastare är dess 

konsistens, vilket leder till att stämbanden kan vibrera på ett smidigt sätt. Det faktum att 

slemhinnan går att förskjuta mot det fastare ligamentet och muskeln, gör att den förutom 

horisontella vibrationer även åstadkommer en vertikal rörelse, en så kallad glottisvåg. Detta, 
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enligt Lindhe och Södersten (2011) är ett tecken på en god röstfunktion. Att slemhinnan är 

fuktig och vävnaderna elastiska, är en förutsättning för att stämbanden ska kunna vibrera 

optimalt.  

Det subglottala lufttrycket gör inte bara att stämbanden vibrerar, utan styr även röstens styrka. 

Ett högre subglottalt tryck ger en starkare röst eftersom stämbanden till följd svänger med 

större svängningsamplitud (Sundberg, 2001). Röster kan låta väldigt olika när det kommer till 

klang och kvalitet, till exempel kan en röst låta klangfull, instabil, stabil, hes, knarrig, pressad, 

läckande eller skrovlig. De olika röstkvaliteterna, inte klangerna, kan vara beroende av hur 

stämbanden ser ut. Till exempel om stämbanden är ojämna eller jämna i kanterna samt om 

stämbanden har några förändringar, och även av röstbeteendet (Lindhe & Södersten, 2011). 

Flertalet experter har kommit till slutsatsen att sång-vibrato orsakas av skiftningar i 

larynxmusklernas aktivitetsgrad och att vibrato kan jämföras med den muskulatur som finns i 

andningsapparaten och i tungan (Lindblad, 1992; Miller, 1996). Studier som gjorts med hjälp 

av fiberoptik avslöjar att inte bara stämbanden svänger under vibrato utan rörelser sker även i 

faryngväggen, det vill säga svalgväggen, epiglottis3 och till viss del även tungroten (Miller, 

2004). Denna rörelse är en viktig komponent i avslappningsprocessen som bildas genom 

samordnandet av energi från andningen och responsen i stämbanden, och är en väsentlig 

faktor för professionell sång. Men trots att flera experter kommit till samma slutsats, uttrycker 

Miller ändå att den exakta källan till fenomenet det vokala vibratot är svårfångad. 

Vibrato är en nödvändighet för periodisk muskelavslappning under en påfrestande 

sångaktivitet (Miller, 2004). Parametrarna för vibrato inkluderar vibrering eller svängning av 

en ton, frekvens, det vill säga, antal svängningar i följd per sekund samt variationen av 

amplitud vilket betyder svängningsvidd. En del sångare inkluderar enligt Miller ytterligare en 

faktor när det gäller vibrato, att de genom vibrato uppnår en komplett resonant klang. Ingen 

av de övriga forskare som studerats inför denna studie har dock uttryckt detsamma. 

Fortsättningsvis uttrycker Miller att trots de små svängande rörelserna som bildas kring 

struphuvudet under vibrato, som till exempel i svalgväggarna och tungan, fortsätter den 

basala positionen av larynxen ändå att hålla sig relativt stabil. Undantag när en en sångare 

lider av darrningar eller sjunger med tremolo4.  

1.3. Sångvibrato 

Forskare har olika syn på hur sångvibratot kan användas för röstkontroll, avslappning, hur det 

genom ett personligt uttryck kan användas sångestetiskt samt vilka olika typer av sångvibrato 

som finns och vad dessa kallas. Miller (2004) och Lindblad (1992) ser bland annat att vibratot 

                                                
3 Struplocket 
4 Tremolo är inom sång och musik en mycket snabb anslagsupprepning av en ton, men med vissa undantag även 

byte mellan två toner. 
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kan användas som ett sätt att intonera en ton genom de svängningar som vibratot ger. Sadolin 

(2009) däremot ser vibratot som en följd om en sångare använder sig av de tre grundprinciper 

hon anser är väsentliga i sång. Vidare beskriver Arder (2007) sångvibratot som små jämna 

skiftningar i tonhöjd, orsakat av spänningsvariationer i den inre struphuvudsmuskulaturen. 

Sadolins grundprinciper samt ovan nämnda element kommer att beskrivas i detta kapitel. 

1.3.1. Röstkontroll 

Enligt Zangger Borch (2008) som är sångpedagog och forskare inom pop-, rock- och soulsång 

önskar många sångare att de hade bättre kontroll över sitt vibrato. För att få det anser han att 

sångare behöver förstå hur vibratot fungerar och vad som påverkar det. Vidare beskriver 

Zangger Borch hur vibratot kan användas för att ge en uttrycksfull effekt genom att koppla på 

och av det när en sångare skall hålla en längre ton. Ett annan konsekvens som medföljer vid 

sångvibrato är att det går åt mer luft, vilket för sångaren kan vara bra att tänka på när denne 

har planerat att sjunga en lång fras eller en lång ton med vibrato.   

Vibratot kan enligt Miller (2004) när det är tillåtet att sjunga med stora svängningar, fungera 

som ett intonationsinstrument. Och enligt Miller är det en väsentlig faktor i professionell 

sång. Han anser även att vibratot inte borde tas bort från rösten mer än vid tillfällen då en 

sångare vill uppnå en estetisk effekt.  

Sadolin (2009), som är en röstforskare med 25 års erfarenhet av forskning i olika sångstilar 

samt själv är professionell sångare, har i sina studier kommit fram till att det finns tre 

grundprinciper i sång: stöd, i det som Sadolin kallar för nödvändig twang5 samt att undvika 

framskjuten käke och spända läppar. Genom att följa dessa tre grundprinciper uppnår sångare 

många fördelar enligt Complete Vocal Technique6 och en av dessa fördelar är kontroll över 

vibratot. Vibratot kommer enligt Sadolin (2009) ofta automatiskt när sångare följer dessa tre 

grundprinciper och dessutom samtidigt tunnar ut en ton, det vill säga att man minskar 

volymen och trycket men ändå håller kvar stödet. Sadolin menar alltså inte att dessa element 

är en förutsättning för det naturliga vibratot, men att det ofta kommer automatiskt då en 

sångare följer dessa grundprinciper.              

Ett tillfälle då sångare kan utnyttja sitt sångvibrato som en metod för röstkontroll beskriver 

Lindblad (1992) är; då sångaren kanske sjunger orent, där han menar att vibratot kan hjälpa 

till att styra tillbaka rösten till rätt ton. Lindblad hävdar att "såväl skolade som oskolade 

sångare brukar ha vibrato" (1992, sid. 194). Dock framkommer det inte vad denna fakta 

grundar sig på. Sadolin (2009) går emot Lindblad och skriver att barn och otränade sångare 

som regel inte har något vibrato, men att de brukar hitta det när de sjungit under en tid. När 

sångare väl hittat sitt vibrato krävs det ofta mycket övning för att sedan kunna sjunga utan. 

                                                
5 En sångteknik som används för att få fram klara och ohindrade toner. 
6 Complete Vocal Technique- en speciell av Sadolin framtagen metod som används i arbete med röstteknik. 
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Detta finner jag intressant då min åttaåriga son, beroende på vad han sjunger, men utan att 

fundera på det, ibland sjunger med vibrato och ibland utan. Arder (2007) uttrycker att en fri 

och balanserad ton producerar automatiskt ett rent och naturligt vibrato. 

1.3.2. Avslappning  

Det finns en säker koppling mellan vibrato och en avslappnad röst, vilket inte betyder att en 

röst utan vibrato behöver vara spänd, däremot är forskarna oense om vibratot är en orsak eller 

en konsekvens av en avslappnad röst. Det faktum att vibrato inte kan förekomma i spända 

röster är något som sångare kan utnyttja på så vis att genom användning av vibrato kan de 

undvika att spänna rösten (Lindblad, 1992).  

Miller (1996) likt Lindblad (1992) uttrycker att det är omöjligt att spänna sig när man 

använder vibrato, medan Sadolin (2009) vänder på det och skriver att "Ett vibrato som 

utvecklas medan man sjunger en sångfras, förutsätter att man sjunger utan svalgspänningar 

och att stödet fungerar korrekt" (2009, sid. 210). Zangger Borch (2008) anser att alla kan lära 

sig att sjunga med vibrato, och vibratot kommer enligt Zangger Borch som följd av att 

sångaren spänner av i struphuvudet. 

1.3.4. Personligt musikaliskt uttryck och sångestetik 

Efter att själv ha lyssnat på användningen av sångvibrato hos barn verkar denna skilja sig 

mellan svenska barn och till exempel barn i USA. Svenska barn synes växa upp med att 

sjunga svenska barnvisor som i regel sjungs med raka toner. Många barn i till exempel USA 

däremot, verkar sjunga gospel i kyrkan redan som mycket unga, där vibrato synes vara en 

självklar del, och de kanske därför utvecklar ett vibrato och till och med en förmåga att göra 

ad-libs redan i mycket tidig ålder. Barn som finns med i musikaluppsättningar, hörs även de 

sjunga med vibrato. I det sammanhanget kan det bero på att de allra flesta i musikalgenren 

synes sjunga med vibrato.  

Enligt Sadolin (2009) låter skickliga och rutinerade sångare musikstilen påverka om de skall 

sjunga med eller utan vibrato. Hos dessa finns ofta en större medvetenhet som gör att de 

därmed kan välja att växla mellan att sjunga rakt eller med vibrato. Sadolin uttrycker även att 

vibratots hastighet och dess tonomfång kan variera mycket mellan olika sångare. Zangger 

Borch (2008) menar att ett långsamt vibrato förknippas ofta med en gammal och muskelslapp 

röst som konsekvens av att när rösten åldras blir sångvibratot både större i tonhöjd, det vill 

säga får en större amplitud, och långsammare det vill säga en långsammare frekvens. Detta 

kan stämma fysiologiskt som Zangger Borch uttrycker, men jag anser att sångare även kan 

önska använda bredare och långsammare vibrato för att uppnå viss effekt i en låt. Vidare 

beskriver han att svängningarna däremot kan bli snabba och svårare att kontrollera när en 

sångare är nervös, vilket jag av egna erfarenheter kan hålla med om. 
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Det är enligt Arder (2007) möjligt att öka eller minska vibratot efter eget önskemål om 

sångare har det naturliga vibratot som utgångspunkt. Arder anser att detta kan göras med 

hänsyn till både klang och styrka för att kunna anpassa det till en bestämd musikstil eller för 

att ha ett särskilt uttryckssätt. Arder (2007) beskriver också att variationer kan ligga på en 

kvartston under och över tonhöjden, medan vibrationshastigheten vanligtvis ligger mellan fem 

till sju per sekund. 

Miller (1996) däremot uttrycker att det generella vibratot har sex svängningar per sekund men 

menar att studier på internationella sångare visat att sex och en halv till sju svängningar per 

sekund är mer sanningsenligt. Fortsättningsvis menar han att antalet svängningar skiljer sig 

mellan manliga och kvinnliga sångare.  

Vidare menar Miller (1996) att det finns de sångare som har ett väldigt långsamt och brett 

vibrato som ligger på fyra svängningar per sekund samt de med ett extremt snabbt vibrato 

som har så mycket som tolv svängningar per sekund. Dock diskuterar han inte något om dessa 

förekommer i någon särskild musikstil eller genre. Miller framhäver även att professionell 

sång karaktäriseras av att vibratot uttrycker en varken för smal eller för bred pitch i sina 

svängningar, det vill säga i amplituden. Vidare menar han att vibrato är väsentligt för sång på 

elitnivå, och att det är en viktig del för att framkalla en tydlig klang. 

När det gäller sång-vibrato i olika genrer beskriver Arder (2007) att i klassisk sång finns 

vibratot med för att ge tonerna liv och fyllighet och att där en ton har för lite vibrato, kan den 

verka stel och till och med död. När det gäller pop, musikal och framförallt jazz-sång är det 

ofta önskvärt att kunna justera vibratot för att kunna uppnå speciella uttryck. Hon beskriver 

även att det i jazz är vanligt att en ton först sjungs med rak ton men att i slutet av tonen 

mjukas den upp och får en vibratoklang. I musikaler kan det enligt Arder vara tal om mer eller 

mindre vibrato beroende på vilken roll som skall framställas. 

För att kunna få och behärska ett klingande bra vibrato som kan anpassas för olika tillfällen, 

skriver Arder (2007) att det viktigaste är att först och främst ha lärt sig att kontrollera röstens 

mest grundläggande funktioner som enligt henne till exempel är att kompressionen av en ton 

är i balans. Detta betyder att sångaren släpper igenom lagom med luft genom stämbanden så 

att tonen varken är för luftig eller för tät. Om en ton överkomprimeras kan detta höras på 

vibratot i form av en hamrande karaktär. Om vibratot blir för långsamt, för att det tonala 

svängningarna blir för stora, kan det låta som ett mer huggande ljud som kan leda till att 

sångaren lätt kan få problem med intonationen och därmed sjunga orent (Arder, 2007). 

För att uppnå ett fritt strömmande vibrato krävs avslappning och flexibilitet i diafragman och 

struphuvudsmuskulaturen. Spänningar i till exempel svalg eller tungrot kan dessutom enligt 

Arder (2007) bidra till ett ojämnt vibrato. 
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Miller (1996) anser tvärtemot Arder (2007) att det är omöjligt att kontrollera larynxmuskeln 

och därmed kontrollera antalet svängningar på vibratot, men att det till viss del går att vara 

medveten om det och kunna nyansera det. Min tes är dock att sångare inte bara kan 

kontrollera att sjunga med eller utan vibrato men att en skicklig sångare även bör kunna 

kontrollera både vibratots hastighet och tonomfång. Om kunskap och medvetenhet kring detta 

fanns hos fler sånglärare och även sångare skulle de inte bara kunna lära sig att utveckla sitt 

vibrato utan också ges möjligheten att kunna variera det i sin sång. 

1.3.5. Olika typer av vibrato  

Enligt Sadolin (2009) finns det två olika typer av vibrato. Dessa kallar hon för hammarvibrato 

och struphuvudvibrato. Hammarvibratots karaktär är främst pulseringar vilket betyder att 

hammarvibratot är Sadolins benämning på amplitud, medan struphuvudvibratot karaktäriseras 

delvis av pulseringar, men även av tonhöjdsskillnader, vilket blir hennes benämning på 

frekvensvibrato. Båda dessa anser Sadolin att man kan få genom övning.  

Hammarvibrato kan även kallas för stämbandsvibrato. Detta låter som ett stort antal 

pulseringar det vill säga amplituder på samma ton. Det kan också låta som en lång rad 

helmetalliska ansatser. Vid användning av hammarvibrato i Overdrive7 eller Edge8, kan det 

låta som ett bräkande får. Sadolin (2009) skriver här också att vibratot kan tränas upp till den 

pulseringshastighet man önskar, vilket antyder att sångare faktiskt kan kontrollera hastigheten 

på sitt vibrato.  

Hammarvibrato är något som ofta förekommer i till exempel arabisk sång och flamenco, men 

det har också använts av en del franska sångare som till exempel Edith Piaf (Sadolin, 2009). 

Här skulle jag också vilja lägga till att det även används av många R&B-sångare och 

gospelsångare som gör snabba runs. Detta kan kopplas till Sadolins tanke att använda 

hammarvibrato som en förberedande övning för att kunna lära sig snabba utsmyckningar. 

Struphuvudvibrato kan även kallas för halsvibrato och det kan användas antingen med eller 

utan tydlig tonskillnad. Struphuvudvibrato uppstår när struphuvudet rör sig uppåt och nedåt så 

att det sker en tonhöjdsvariation. Om man jämför med hammarvibratot är struphuvudvibratot 

långsammare och har ett större omfång när det gäller tonhöjd samt även en mycket tydligare 

tonhöjdsskillnad. Ett tydligt struphuvudvibrato kan man ofta höra hos jazz- och bluessångare 

(Sadolin, 2009). 

Sadolin (2009) menar att sångare kan öva fram struphuvudvibrato genom att växla mellan två 

närliggande toner, till exempel en stor sekund, det vill säga ett helt tonsteg. Efterhand ökas 

hastigheten och därmed också antalet svängningar per sekund. Därefter rekommenderar hon 

                                                
7 Overdrive är en sångteknisk term för att sjunga med en metallisk ton som är stark och bestämd. 
8 Edge är en sångteknisk term för att sjunga med en metallisk ton vars karaktär är ljus och stark. 
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att övergå till att växla mellan två toner som endast har ett halvt tonsteg emellan, det vill säga 

en liten sekund. Återigen skall hastigheten ökas. I nästa steg menar Sadolin att sångaren ska 

vibrera på nästan samma ton, mindre än ett halvt tonsteg, och att göra svängningen så liten 

och jämn som möjligt.  

Sadolin (2009) tar även upp att det går att träna pulseringshastigheten på sitt vibrato genom 

att använda en metronom. Då rekommenderar hon att ställa metronomen på 60 slag per minut 

och att till en början göra tre ljudliga pulseringar per slag, till exempel: ss- ss- ss. Därefter 

skall sångaren öva på att göra fyra eller fem pulseringar per slag samt att försöka göra dessa 

jämnt. För att få ytterligare snabbare vibrato bör metronomens slag per minut ökas tills dess 

önskad pulseringshastighet har nåtts. 

Även Zangger Borch (2008) anser att det finns två typer av vibrato. Han benämner dock dessa 

som det naturliga vibratot och popvibratot. När det gäller det naturliga vibratot anser han att 

det är individuellt både vad gäller tempo och storleken på svängningarna. Detta vibrato 

uppstår enligt Zangger Borch när stämbandssträckarmusklerna pulserar. Därmed kan en 

sångare enligt Zangger Borch, liksom enligt Miller (2004), påstå att det naturliga vibratot är 

en konsekvens av bra sångteknik och en avspänd röst (Zangger Borch, 2008).  

Popvibratot som Zangger Borch (2008) kallar det, kommer däremot inte fram som ett resultat 

av en avspänd röst. Denna typ av vibrato kommer istället som följd av att sångaren skapar 

olika lufttryck som ger tonen ett pulserande, som enligt honom istället kan uppfattas som ett 

vibrato. Detta pulserande vibrato kan kopplas till amplitudvibrato. När det gäller det naturliga 

vibratot uttrycker Zangger Borch att detta är svårt att förändra i hastighet, men det kan gå med 

träning. Däremot menar han att popvibratotot är lättare att förändra, och som följd av det är 

det därför många som nöjer sig med ett popvibrato. 

Det finns även ett vibrato som är ett ofrivilligt mycket snabbt vibrato som kallas för tremolo. 

Detta är egentligen inte ett varken naturligt eller pålagt vibrato, utan en felfunktion. 

Anledningen till detta väldigt snabba vibrato är att tonen saknar stöd och på så vis tappar 

stabiliteten. Tremolo kan ibland låta som hammarvibrato, men den stora skillnaden är att det 

inte går att välja när det skall användas och inte (Sadolin, 2009).  

Bristen på stöd visar sig hos de flesta sångare genom spänningar som hindrar rösten att 

komma upp på höga toner, medan det hos några sångare istället orsakar tremolo. Av dessa 

finns det dock många, och då ofta rutinerade sångare, som trots bristen på stöd, ändå lärt sig 

att övervinna sina svårigheter med att ta höga toner (Sadolin, 2009). Exempel på sådana 

sångare är Shirley Clamp och Sanna Nielsen. 

Sadolin (2009) anser dock att det går att träna bort tremolo och att det bör göras så tidigt som 

möjligt. Tremolo blir både tydligare och även svårare att få bort ju längre det får vara kvar. 

Det kan annars bli så tydligt att det inte längre bara kommer i slutet av fraser, utan istället 
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finns där under hela tonerna. Den viktigaste nyckeln till att få bort tremolo är att sjunga starka 

toner och att då också arbeta med stödet. Arbetet kan börja med enstaka toner, och sedan 

gradvis fortsätta med mindre skalor för att sedan övergå till hela och även flera oktaver. Alla 

dessa övningar skall ske helt utan tremolo och kan inte gå vidare till en mer avancerad övning 

förrän den tidigare klarats av att sjunga utan någon antydan till tremolo. Tremolo har 

försvunnit när sångaren kan sjunga på sin sista luft utan att tremolo visar sig (Sadolin, 2009). 

Sadolin (2009) beskriver hur vana sångare använder vibrato konstnärligt för att förstärka sitt 

uttryck samt att både hammarvibrato och struphuvudvibrato kan användas i samma låt. Min 

upplevelse när jag lyssnar på många sångare är dock att de flesta sångare använder det ena 

eller det andra vibratot, men det finns undantag.  

Som jag tidigare nämnt, så krävs ett snabbt vibrato för att kunna utföra runs eller ad-libs och 

Sadolin (2009) skriver om detta som ornament, eller utsmyckning av en sång och använder då  

betäckningarna fast phrasings eller rapid runs of notes9. När det gäller klassisk musik kallas 

detta för koloratur eller melism. Ornament används ofta inom R&B, gospel, soul, världsmusik 

och opera. För att klara av att göra dessa snabba ornament, krävs mycket tid och övning. Det 

finns tekniker som kan användas för att få ornamenten jämna och rytmiska, och grunden till 

dessa är antingen via hammarvibratot eller struphuvudvibratot (Sadolin, 2009). 

Forskare som Miller (1996) och sångpedagoger såsom Sadolin (2009) och Arder (2007) går 

isär när de talar om vibrato och möjligheten att förändra sångvibratot. Sadolin (2009), Arder 

(2007) och även Zangger Borch (2008) talar om att det går att anpassa vibratot både efter 

genre och sångstil, medan Miller menar att vibratot inte är särskilt anpassningsbart. 

1.4. Teoretiskt perspektiv 

Följande studie utgår ifrån ett kulturpsykologiskt perspektiv enligt Bruners (1996) 

beskrivning. Det finns även likheter med det sociokulturella perspektivet eftersom verktygen 

för lärandet kan vara både materiella och psykologiska. Kunskap och kommunikation är i 

grunden beroende av varandra, och Bruner (1996) beskriver dem till och med som 

oskiljaktiga. Därför bör kunskap om ett ämne som finns hos en person också föras vidare till 

andra. I kontexten av denna uppsats kan det kopplas till att kunskapen som sånglärare har om 

vibrato bör föras vidare genom undervisning av vibrato. 

De individuella uttrycken när det gäller kultur ligger i vad Bruner kallar för 

”meningsbildningen” (1996, sid. 19) och betyder att olika element tilldelas meningar i olika 

sammanhang. Genom meningsbildningen sätts alla möten som sker i dess rätta kulturella 

                                                
9 Ytterligare sångtekniska uttryck för när någon snabbt  sjunger flera toner efter varandra i nedåtgående tonsteg. 
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sammanhang så att vi vet vad de handlar om. Även om meningen redan finns i våra 

medvetanden har de ändå sitt ursprung likaså sin betydelse i den kultur där de skapats. Vidare 

uttrycker Bruner att det är genom att meningarna är kulturellt kopplade som de också går att 

”förhandla” (1996, sid. 19) och slutligen även kommunicera. Det som är av betydelse här är 

inte frågan om det finns privata meningar utan att meningsbildningen faktiskt är ett 

fundament för kulturellt utbyte. 

Trots att kulturen är skapad av människor, så är det ändå kulturen som både formar och 

möjliggör medvetandet hos människan. Enligt detta sätt att se är både det mänskliga 

tänkandet och lärandet alltid kopplat till en kulturell kontext och också alltid beroende av de 

kulturella resurser som finns att tillgå (Bruner, 1996). Kulturalismen är helt inriktad på hur 

människor i kulturella sammanhang skapar och själva omformar mening. Om en teori kring 

medvetande skall skapa intresse i en utbildningskontext, måste den först bära med sig en del 

specificeringar som talar om hur medvetandets funktion skulle kunna förändras eller 

förbättras ur vissa viktiga aspekter (Bruner, 1996). För att medvetandeteorier skall ha någon 

betydelse i utbildningssammanhang, behöver de kunna specificera vad medvetandet behöver 

för att fungera på bästa sätt. Dessa teorier blir av intresse först när de kan peka på vilken typ 

av värld som krävs för att medvetandet såväl som hjärtat skall kunna användas på ett effektivt 

sätt. Till exempel när det gäller symboler, konstformer och vetenskaper (Bruner, 1996). För 

att koppla detta till vibrato i sångundervisning, behöver först en medvetenhet om sång-

vibratots olika funktioner i sångteknik och estetiskt uttryck skapas hos sånglärare. Även 

aspekten av en medvetenhet om hur sång-vibratot kan varieras i olika sångkulturer, det vill 

säga genrer, behöver väckas. 

Bruner (1996) presenterar några olika teser kring det psykokulturella perspektivet på 

utbildning och jag tänkte ta upp två av dessa. Den första är den perspektivistiska tesen. Den 

handlar om att skapa mening. Här är det betydelsen hos ett faktum, ett möte, eller ett 

påstående som är relativt till den referensram eller det perspektiv som fenomenet i fråga 

skapats utifrån. Vidare beskriver Bruner att för att verkligen förstå vad något betyder, måste 

också en medvetenhet existera om andra betydelser som fenomenet kan ha, oberoende på om 

medhåll finns om andras tolkningar av det eller inte. Att uppfatta något på ett särskilt sätt 

betyder inte att en person också kan uppfatta det på andra sätt. När det gäller betydelsen av 

vibrato i sångundervisning kan sånglärare se det på olika sätt. Vissa kan tycka att det har 

betydelse eller en viss betydelse, medan andra kan ha uppfattningen att det inte har betydelse 

alls. Här spelar dock medvetenheten och kunskapen också in. Om en sånglärare har en 

medvetenhet eller kunskap om den betydelse som undervisning om vibrato kan ha för en 

elevs utveckling och möjligheter för utveckling. 

En annan av Bruners (1996) teser är den interaktionistiska tesen. Den handlar om den 

interaktion, det vill säga mänskligt utbyte som krävs för att förmedla färdigheter och 

kunskaper. Kravet för att detta skall kunna ske är att det ingår en lärare och en elev. Läraren 

behöver dock inte vara av mänsklig karaktär, utan kan ersättas av till exempel en film, en bok, 



 

12 

eller en låt. Det huvudsakliga här är att interagera med andra, och att eleverna på så sätt lär sig 

om en kultur, och hur den kulturen ser på världen. Människor undervisar varandra, till 

skillnad från djur, även i andra sammanhang än vid just det tillfälle där kunskapen i fråga 

skall tillämpas. I sångundervisning kan sånglärare till exempel arbeta med en viss sångteknik, 

i det här fallet vibrato, utifrån en vald låt, utan att egentligen tala om att det är just den 

sångtekniken denne arbetar med. I detta fall kan en låt utifrån Bruners tes ses som lärare. 

1.5. Syfte 

Syftet med föreliggande uppsats är att utifrån ett kulturpsykologiskt perspektiv belysa frågan 

om vibrato i sångundervisning. Med målet att uppnå studiens syfte har följande 

forskningsfråga formulerats: 

• Vilken mening ser några sånglärare med vibrato i sångundervisning och sångmetodik? 

2. Metod 

För att få svar på huruvida sånglärare ser mening med vibrato i sin sångundervisning och 

sångmetodik utfördes tre kvalitativa intervjuer. I en kvalitativ intervju är både intervjuare och 

de som blir intervjuade medskapare i ett samtal, även om rollerna ser olika ut då intervjuaren 

är den person som har som syfte att undersöka något specifikt för sin forskning, och den 

intervjuade personen egentligen kanske inte har något utbyte av intervjun (Patel & Davidson, 

2011).   

Valet att göra en kvalitativ studie och intervjuer gjorde jag till följd av att kvalitativa 

intervjuer kan ha en relativt låg struktureringsgrad, vilket betyder att frågorna som jag som 

intervjuare ställer är öppna och ger möjlighet och utrymme för intervjupersonerna att svara 

med sina egna ord. Även om jag i mina intervjuer hade en hög grad av standardisering som 

Patel och Davidson uttrycker det, det vill säga en bestämd ordning på mina intervjufrågor, så 

gavs intervjupersonerna ändå möjlighet att svara på frågorna på sitt sätt och med sina ord. 

Denna typen av intervju kan även kallas för en semistrukturerad intervju av vissa författare 

(Patel & Davidson, 2011). 

En kvalitativ intervju har som syfte att hitta och identifiera egenskaper inom något ämne eller 

hos någon person. I det här fallet sånglärares arbete kring ämnet vibrato. För att nå resultatet 

av en lyckad intervju, bör intervjuaren hjälpa den intervjuade personen med att få fram 

meningsfulla och sammanhängande diskussioner om det aktuella ämnet. Inte på så vis att 

intervjuaren skall styra svaren, men det är viktigt att tala med intervjupersonen på ett sätt så 

att denne inte känner sig hämmad (Patel & Davidson, 2011). En avgörande beståndsdel i detta 
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är att även om människor är olika, så är det viktigt att intervjuaren och intervjupersonen möts 

på lika villkor i samtalet och att intervjuaren försöker att vara på samma nivå som de som 

intervjuas (Patel & Davidson 2011). Patel och Davidson (2011) uttrycker även att det är en 

fördel om personen som skall göra en kvalitativ intervju har skaffat sig förkunskaper och på 

så vis är förberedd inom det område som skall studeras.  

För att ta reda på hur sånglärare arbetar med vibrato gjordes en sammansättning av elva 

intervjufrågor som handlade om hur länge de intervjuade jobbat som sånglärare, vad de har 

för utbildning, vilka moment och vilket fokus de brukar ha under sina sånglektioner. Det 

handlade även om deras medvetenhet av vibrato, både när det gällde deras egen sång och när 

det gällde sångundervisning. Frågorna hade blivit granskade av min handledare innan 

intervjuerna ägde rum. 

2.1. Urval 

För att utföra undersökningen, gjordes först ett urval av den grupp intervjupersoner som 

skulle kunna hjälpa mig att hitta svar på min forskningsfråga, och förutsättningen för detta var 

att intervjupersonerna var sånglärare. En annan förutsättning när det gäller att arbeta med 

sångvibrato är oftast enskild sångundervisning, vilket gjorde att sånglärare på estetiska 

gymnasium tycktes vara ett bra alternativ. Efter detta första urval kontaktades tre sånglärare 

som arbetar med enskild sångundervisning på gymnasienivå. Kontakt togs även för fler 

intervjuer, varav en också var på högskolenivå, men dessa var antingen utan svar eller 

möjlighet att träffas från de kontaktades sida. 

Idéen att intervjua båda könen var för att se om det skulle kunna vara någon skillnad där och 

även se om sånglärarnas olika ursprung, att de kommer från olika platser i Sverige skulle 

kunna ha någon betydelse i deras syn på vibratots meningar i sångundervisning och 

sångmetodik. Två av de intervjuade personerna är kvinnor och arbetar på ett estetiskt 

gymnasium i en större stad, dessa kommer att kallas för intervjuperson A och B i texten. Den 

tredje sångläraren är man och arbetar på ett estetiskt gymnasium i en mindre stad. Han 

kommer att vara intervjuperson C i texten. 

För att ta reda på lite om intervjupersonernas bakgrund fick de i början av sina intervjuer 

berätta om dels hur länge de hade arbetat som sånglärare och dels vad de hade för utbildning. 

När de gäller de intervjuades erfarenheter som sånglärare hade de jobbat som sånglärare 

mellan tjugo och tjugofem år och hade därmed stor erfarenhet av sångundervisning. Deras 

utbildningar varierade däremot en hel del. Intervjuperson A hade gått sångpedagogutbildning 

på Stockholms Musikaliska Institut det vill säga SMI i tre år. Innan dess hade hon gått 

sångutbildning på Kulturama i ett och ett halvt år. När skolverket för några år sedan ändrade 

reglerna för vem som ansågs vara behörig lärare, var hon inte längre behörig och läste då till 

lärarlegitimationen på Stockholms Universitet. Intervjuperson B hade gått 
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klasslärarutbildning, det som tidigare kallades för GG, men hade även läst till de kurser som 

de som gick IE, tidigare instrumental- och ensemblelärarutbildningen, läste. Intervjuperson C 

hade även han läst GG. Han hade även läst steg ett och två av Estill som är en speciell 

sångundervisningsmetod samt enstaka sångundervisningskurser. 

Sångpedagogernas olika utbildningsgångar tyckte jag var relevanta för att se om de kom från 

någon särskild skola och om detta kunde ha något att göra med hur de sedan undervisade. 

2.2. Datainsamling 

Innan intervjuerna tilldelades intervjupersonerna informationen att de skulle få frågor på hur 

de arbetar med sångundervisning. De fick inte informationen om att det var just sångvibrato 

som var mitt huvudintresse. Anledningen till detta var för att få en så ärlig bild som möjligt av 

de intervjuade personerna och att inte mitt intresse skulle påverka svaren från dem. 

Intervjuerna med A och B gjordes på sånglärarnas arbetsplats, medan intervjun med C gjordes 

via Face-Time på en IPad. Alla intervjuer spelades in med en Iphone 8 via appen Röstmemo. 

2.3. Etiska överväganden 

I transkriberingen av intervjuerna har jag inte tagit med utfyllnadsord såsom eh. Jag har även 

strukit vissa delar av svaren som flutit iväg för mycket ifrån de aktuella frågorna. När det 

gäller forskningsetik, finns det enligt Vetenskapsrådet (2011) några allmänna huvudkrav som 

bör följas. Dessa kan delas in i följande fyra kategorier: nyttjandekravet, samtyckeskravet, 

informationskravet och konfidentialitetskravet.  

Denna studie har utförts enligt dessa fyra huvudkrav på så sätt att intervjupersonerna genom 

att ha benämnts som intervjuperson A, B och C i studien, har fått behålla sin anonymitet och 

därmed har konfidentialitetskravet tillämpats. Intervjupersonerna har också blivit informerade 

om syftet med studien samt att deltagandet för intervjuerna var frivilligt och att studien var till 

en uppsats på avancerad nivå och därmed kommer att publiceras, vilket uppfyller 

informationskravet. Genom att samtliga intervjuade personer innan intervjuerna kontaktats 

och tillfrågats om att ställa upp på en intervju om sångundervisning och tackat ja till det samt 

att intervjuerna skett inom tidsramar som passat de intervjuade personerna, är även 

samtyckeskravet uppfyllt. När det gäller det sista kravet som är nyttjandekravet, har detta 

följts på så vis att den insamlade datan både har transkriberats och analyserats med syftet att 

användas som empiri till studien. Att orterna och skolorna som de olika sånglärarna arbetar på 

inte nämns, är även det en del av konfidentialitetskravet. 
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2.4. Bearbetning och analys 

Efter de två första intervjuerna som utfördes på samma dag, men separat, gjordes löpande 

analyser över det som sagts och gjorts under dessa intervjuer. Inför den tredje intervjun fanns 

inga förändringar i intervjufrågorna, däremot upplevde jag mig själv som mer tydlig i mina 

frågeställningar och hade enklare att förklara om det var någon fråga som upplevdes svår att 

förstå. Efter transkribering och flera genomgångar av intervjuerna jämfördes och analyserades 

sånglärarnas diskussioner. Dels jämfördes de olika sånglärarnas diskussioner kring fenomenet 

sång-vibrato och dels analyserades diskussionerna utifrån studiens framarbetade 

forskningsfrågor.  

För att få ett ännu bredare underlag till studien hade fler intervjuer på estetiska gymnasium 

kunnat vara en hjälpande beståndsdel. Även intervjuer bland sånglärare på musikhögskolor 

skulle givit ett ännu starkare underlag för att få svar på forskningsfrågorna. 

I kommande kapitel som innehåller resultatet från intervjuerna, har jag delat in sånglärarnas 

svar i olika teman. Det jag har utgått ifrån i beskrivningen av dessa är de av Bruner skapade 

två teserna som tidigare nämnts. Den första av dessa är  den perspektivistiska tesen som 

handlar om att skapa mening och den andra är den interaktionistiska tesen som handlar om 

interaktionen mellan lärare och elev, men där det inte måste vara den mänskliga läraren som 

ses som lärare. 

3. Resultat 

3.1. Den kulturella meningen 

När det handlade om vilka olika musikaliska genrer sånglärarna undervisar i var det ganska 

lika. Intervjuperson A arbetar med det som kallas för afro, det vill säga amerikansk genre med 

jazz, pop, soul, visa och gospel samt även lite rock. Intervjuperson B undervisar även hon i 

afro, men lade även till musikal som en undervisningsgenre. Hennes elever får även testa på 

klassisk sång, men då tar hon ofta dit en gästlärare att undervisa i det. Intervjuperson C 

undervisar också han i afrogenren, visa, musikal, rock och också i klassisk sång.  

Här visar sånglärarnas svar att de alla undervisar i genrer där det finns många möjligheter att 

arbeta med olika slags vibrato och variation av vibrato. Framför allt finns det möjligheter att 

skapa kulturell mening genom variation och anpassning av vibrato beroende på genre. 
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3.2. Undervisningsfokus och olika undervisningsmoment 

Det kunde skilja sig lite åt när det gällde vilket fokus sånglärarna brukar lägga sin 

undervisning på och vilka moment som brukar finnas med när de undervisar, även om de alla 

var överens om att det är beroende på vilken elev de undervisar. Intervjuperson A talade dock 

mycket om grundläggande element såsom andning, lufttryck, att inte ha för mycket eller för 

lite. En del elever har problem att släppa, eller slappna av i hals och magmuskler, och de 

håller stämbanden slutna och får därmed svårt att släppa in luft, och då jobbar hon med det för 

att eleverna skall få ett bra luftflöde. Hon kombinerar även detta med att stämbanden inte 

skall sluta för hårt, eller att de skall sluta överhuvudtaget det vill säga tät eller otät klang. När 

det gällde moment, brukar hon alltid ha med stretching och väckning av kroppen, få fart på 

ansiktsmusklerna, få fart på luftflöde, komma loss, slappna av samt få eleverna att känna att 

stödet i magen är med. Sånglärare A brukar även ha med artikulation och klang som moment i 

sin undervisning. 

Intervjuperson B uttryckte att fokus är väldigt olika beroende på hur länge eleverna sjungit. 

Hon upplever också att de som har altröster har det jobbigare, att dessa elever behöver sjunga 

med mer lufttryck och att det tar längre tid för dem att lära sig. En av anledningarna som hon 

själv trodde kunde bero på att hennes fokus var att arbeta just med mycket tryck och tjocka 

stämband var att hon själv upplever att det var hennes styrka och att hon därför är bättre på att 

undervisa just i det och inte lika bra på att undervisa att sjunga som hon själv uttryckte det  

med tunna stämband. Sedan gick även sånglärare B in på och talade om stöd och andning, och 

att hela första åtet går åt att försöka få in det där på grund av att i stort sett alla elever har en 

hög andning när de börjar. Hon talade även om att det är ett element som blir väldigt konkret 

och är lätt att arbeta med när de kommer. En annan faktor som intervjuperson B tog upp var 

att vissa elever är väldigt sköra. Detta innebär att hon inte kan arbeta med med kroppen med 

dessa elever, utan istället får hon då gå in på repertoar och försöka att genom låtarna komma 

in på tekniska problem.  

Andra moment i intervjuperson B:s undervisning är uppsjungning som hon brukar ha minst 

tio minuter av, där hon också med vissa elever kan grotta in sig på teknikövningar. 

Intervjuperson B tog även upp genomgång av läxa, interpretation, studieteknik, a-vista och 

improvisation som moment som brukar finnas med under hennes sånglektioner. 

Sånglärare C tog upp kursplanen och vissa av de moment som skall finnas med i 

sångundervisning enligt den, bland annat stöd, eller förankring. Med vissa elever får han träna 

på att de skall sjunga rent på grund av att de inte kan träffa tonerna ordentligt. Något han tog 

upp, precis som intervjupersoner A och B, är just att flytta ner rösten från halsen ner i 

kroppen. En del som däremot skiljde intervjuperson C åt lite från A och B är att han inte alltid 

har med uppsjungning, beroende på vilken tid på dagen som sånglektionen är. Om lektionerna 



 

17 

är efter lunch anser han att eleverna varit igång och pratat och lägger därför då inte så mycket 

tid på att sjunga upp, om inte eleverna själva ber om det. 

Även sånglärare C hade läxgenomgång, där han uttryckte att 80-90 % av eleverna oftast 

endast lyssnat på låten de haft i läxa i stället för att sjunga den, men att det så klart även finns 

undantag. Han brukar även tala med sina elever om vikten av att öva, meningen med att 

komma framåt och tala med eleverna om vad de vill med sin sång.  

Gemensamt fokus hos sånglärarna är att de alla arbetar med grundläggande sångteknik så som 

med andning och stöd. Även de olika moment de arbetar med under en sånglektion är 

liknande med läxgenomgång. I sånglärare B:s fall, som arbetar mycket med teknik och som 

enligt henne själv även kan grotta in sig på sångteknik, hade trots det inte vibrato med som en 

teknikaspekt som ingick i detta moment. Elementet att hon använde låtar att utgå ifrån för att 

hitta tekniska aspekter att arbeta med, är ett exempel på den interaktionistiska tesen där 

låtarna i detta fall får agera lärare. Det skulle också kunna ses ur ett sociokulturellt perspektiv 

då låtarna används som redskap. 

3.3. Vibratots mening som estetiskt uttrycksmedel 

I diskussionen som handlade om estetiska uttrycksmedel, där jag även gav exempel på 

estetiska uttrycksmedel såsom vibrato eller dynamik, brukar intervjuperson C arbeta mycket 

med frasering och visar själv eleverna skillnaden mellan hur det låter om en nybörjare sjunger 

och en professionell sångare sjunger, utifrån ett fraseringsperspektiv. Han gav även exempel 

på att arbeta med vibrato på långa toner i låtar såsom This is the moment eller Anthem. Han 

kan även ge eleverna indikationer på när det passar bättre eller sämre att använda vibrato på 

olika toner i en låt. Här menas inte olika tonlägen i låten utan olika toner i till exempel en 

sångfras. 

Intervjuperson A uttryckte när det gällde vokala uttrycksmedel att hur hon arbetar med det är 

väldigt beroende på genre. Med vissa elever handlar det mycket om artikulation då eleverna 

har svårt att röra på läpparna och tungan, och att jobba med slutkonsonanter av orden. Andra 

estetiska uttryck som hon tog upp var att jobba med sväng och timing samt hård eller mjuk 

ansats. Hon talade även om att arbeta med läckig ton och tät ton, det vill säga klang, och att 

jobba med skarvar. Intervjuperson A visade alltså i denna fråga att hon inte ser vibrato som en 

mening i estetiska uttrycksmedel. 

Sånglärare B talade här om att hon försöker få sina elever att hitta en tät ton och att jobba med 

mellanregistret genom att arbeta med mycket glissando från bröströst till huvudklang och 

tvärtom, sedan även med något som kallas för belting, där sångaren sjunger med en mixröst 

av huvudklang och bröströst, med de elever som är på den nivån. Hon talade även om att det 

är beroende på olika sångstilar och nämner till exempel att eleverna inte skall ta tonerna 
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underifrån i musikal, eller att släppa sluten eller knarrstarter eller rakt på ton. Intervjuperson B 

nämnde även hon här att hon ibland kan säga till en elev om det skall vara rak ton eller 

vibrato. 

I denna fråga fick de intervjuade en vinkning av mig om att vibrato kunde ses som ett estetiskt 

uttrycksmedel, och två av de intervjuade nämnde då det som en av aspekterna de arbetade 

med. Det som kan noteras är att i de fall de talar om det, handlar det endast om vibratots vara 

eller icke vara och inte om variation av vibrato som en mening för att uttrycka olika effekter i 

en låt samt meningen av variation av vibrato på långa och korta toner.  

3.4. Vibratots mening i sångundervisning 

Följande diskussion med intervjupersonerna kring detta var om sånglärarna överhuvudtaget 

arbetade med vibrato med sina elever och i så fall på vilka sätt, till skillnad från tidigare fråga 

som handlade om vibratots mening som estetiskt uttrycksmedel. Här svarade intervjuperson B 

att hon jobbar väldigt lite med vibrato. Hon sade att hon brukar uppmuntra eleverna när 

vibratot kommer genom att säga att de då har en fri röst, men sedan är det ju inte alla elever 

som hittat sitt naturliga vibrato än. Sånglärare B uttrycker även att hon tycker att det är viktigt 

att eleverna bara får känna hur det känns, genom att växla mellan två närliggande toner och 

sedan göra detta snabbare och snabbare. Hon säger att de flesta har ett naturligt vibrato och att 

hon tycker att det är fint. 

När sånglärare A fick frågan svarade hon att hon inte har behövt arbeta med vibrato och att 

det heller inte har varit aktuellt. Hon uttryckte även att de flesta elever hon haft genom åren 

har haft ett naturligt vibrato som hon inte har behövt jobba med. Intervjuperson A ansåg att de 

gånger hon behövt arbeta med vibrato har varit när hon har lett körer då en del frågat hur de 

skall göra för att sjunga med vibrato, och att de ibland har velat lära sig att sjunga med ett 

fläskigt vibrato. Då har hon nämnt att det finns olika sätt att sjunga med vibrato, och har även 

hon visat hur de kan växla mellan två närliggande toner och sedan göra snabbare och 

snabbare, precis som sånglärare B, men även att det går att långsamt mer pulsera fram ett 

vibrato, det så kallade amplitudvibratot. Hon ansåg att körmedlemmarna sedan själva får testa 

och känna sig fram eftersom man gör på olika sätt. 

När intervjuperson C fick frågan om han arbetade med vibrato, hade han ju redan nämnt det i 

föreliggande fråga, men kunde ändå utveckla med att diskutera skillnaden med att jobba med 

någon som redan har vibrato, och att det i det fallet handlar om vibratot bör vara med eller 

inte på olika toner, med de elever som inte alls har något vibrato. Han får då eleverna att ställa 

sig och hoppa för att de skall förstå svängningarna och för att få med hela kroppen först. 
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Därefter jobbar han med att ta ned vibratot och sätta det i små delar i halsen för de som inte 

har det naturligt. Enligt sånglärare C så uttryckte han att han tycker att det är fint med  ett 

naturligt vibrato, men att det bland hans elever inte är så vanligt. 

I intervjuerna kom det fram att två av sånglärarna ändå arbetar något med vibrato och ser en 

mening med vibratots vara eller icke vara, även om det inte är något fokus eller centralt hos 

någon av dem. Intervjuperson A däremot ansåg att det inte har varit aktuellt för henne. Det 

visade ju sig dock att hon när hon fått frågor om vibrato, heller inte vetat exakt hur hon skall 

hjälpa till. Däremot var det ingen av sånglärarna som nämnde något om att de arbetade med 

variation av vibratot varken som mening ur en kunskapsaspekt, teknisk aspekt eller som ett 

estetiskt uttrycksmedel, vilket intervjupersonerna fick ytterligare möjlighet att svara på i den 

senare uppföljande diskussionen som handlade om de funderat något kring snabbt eller 

långsamt vibrato samt om de reflekterat över att en person kan lära sig att variera mellan 

snabbt och långsamt vibrato. 

3.5. Medvetenhet och mening med ett varierat sångvibrato 

Intervjuperson C uttryckte i diskussionen att han inte tycker att det är snyggt med för stort 

vibrato och gav här Peter Jöbacks vibrato som ett exempel på vad som inte är så vackert. När 

det gällde frågan om att variera ett vibrato svarade han att det för personer som inte har något 

vibrato, så är det ju inte lätt, men heller inte för dem som har det. När det gällde att ha med 

det i sin undervisning är det inte en aspekt som funnits med hos honom och han ansåg inte att 

eleverna han har är tillräckligt duktiga för att kunna kontrollera vibratot så. 

Intervjuperson A svarade att det för henne inte har varit aktuellt att fundera kring långsamt 

eller snabbt vibrato. Däremot ansåg hon att en person absolut kan lära sig att variera mellan 

långsamt och snabbt vibrato. Att det i det fallet bara är en fråga om övning och en 

medvetenhet om att det finns. Men om hon skulle börja jobba med det med en elev så har hon 

egentligen ingen metod för hur hon skall göra, utan isåfall får både hon och eleven testa, 

känna och lyssna sig fram. Fortsättningsvis uttryckte sånglärare A återigen här att det inte 

varit aktuellt i hennes fall. 

När sånglärare B diskuterade frågan uttryckte hon att hon märker att långsamt eller snabbt 

vibrato är något som går i mode, även samma sak med klanger. När det gäller vibrato ansåg 

hon dock att det har att göra med vad eleverna lyssnar på för musik. Och att om man jämför 

med tidigare så såg intervjuperson B just nu en trend med ett lite snabbare vibrato. När det 

gällde hennes eget arbete kring vibrato, går hon aldrig in och petar i det vibrato eleverna visar, 

hon vill inte göra det när de hittat sitt naturliga vibrato. Däremot kan hon be dem att leka med 

det på så vis att hon säger om de skall göra en ton rak eller mer intensiv genom att använda 

vibrato. Även att använda vibratot för att få en riktning framåt. Däremot uttryckte sånglärare 

B att hon aldrig ber en elev att pröva att sjunga med ett snabbare eller långsammare vibrato. 
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Hon uttryckte dock att hon ibland kan tycka att något låter mer eller mindre bra, men är rädd 

att gå in och peta där då det handlar om tycke och smak. Och när det gäller variation av 

vibrato, som hon ju redan gått in på, uttryckte hon att hon hellre går in i att jobba med uttryck 

och att eleverna skall vara inne i det de gör. Hon säger dock att variation av vibrato är ett 

element som skulle kunna vara bra att fundera över. 

Den här diskussionen varierade mellan sånglärarna. Två av de intervjuade hade reflekterat 

över hur någon annans långsamma eller snabba vibrato kan låta och upplevas, medan den 

tredje återigen ansåg att det inte varit aktuellt. Detta kan så klart ha att göra med vad en 

person tycker är viktigt när denne lyssnar på någon som sjunger, men det kan också handla 

om intresse och kunskap. Här ser sånglärarna betydelsen av vibrato när de lyssnar till andra 

sångare utifrån tycke och smak, men de verkar inte se den kulturella meningen med att arbeta 

med variation av vibrato som en del av sångundervisningen. 

3.6. Sånglärarnas medvetenhet kring det egna vibratot 

Den avslutande diskussionen på intervjuerna handlade om sånglärarnas reflektioner och 

erfarenheter kring deras egna vibrato. På detta svarade intervjuperson A att hon har ett 

naturligt vibrato och att hon ibland vill sjunga utan, och att det då kan vara ganska svårt att 

låta bli. Däremot hade hon inte funderat så mycket över vibrato eftersom det, som hon 

uttryckte, aldrig varit en ”issue” för henne. För henne hade det handlat om att antingen sjunga 

med eller utan vibrato och att när det gäller sångelever, så har de nästan aldrig kommit och 

frågat om det heller. 

När det gällde intervjuperson C, så uttryckte han att han har använt det för utsmyckning av en 

ton. Även han ansåg att man inte alltid behöver sjunga till exempel kortare toner med vibrato, 

men att det på något sätt kan användas för att smycka ut när man skall hålla en längre ton. 

Han jämför det även med en cello, som ofta lägger på ett vibrato i slutet av långa toner. Vid 

frågan om han reflekterat över variation av snabbt och långsamt vibrato av sin egen sång, 

ansåg sånglärare C att han inte kan det så bra och gav exempel på att han inte kan göra snabba 

”vibratowailningar” som till exempel Beyoncé. 

Sånglärare B berättade om hur hon i sin ungdom länge, medvetet sjungit utan vibrato för att 

hon tyckte att det vara så fult, och att hon först i gymnasieåldern hade börjat sjunga med 

vibrato. Och även om hon inte funderat så mycket kring vibrato, så har hon ändå varit 

medveten om när hon velat använda det och inte. Vidare uttryckte hon att när hon sjunger 

jazz, så brukar hon använda ett lite långsammare vibrato än annars. 

I den avslutande diskussionen visade det sig att endast en av sånglärarna varierar sitt vibrato, 

och i hennes fall var det beroende av genre. En ansåg att han inte kunde variera sitt vibrato 

och den tredje att det inte var aktuellt för henne. Här kommer det tydligt fram att kunskapen 
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kring vibrato och en medvetenhet kring meningen av variation av vibrato inte riktigt finns hos 

sånglärarna.  

Resultatet av intervjuerna visar att sång-vibrato inte är någon viktig beståndsdel, om 

överhuvudtaget en beståndsdel i sångundervisning. I de fall där det är ett element så handlar 

det främst om vibratots vara eller icke vara på en specifik ton. För en av sånglärarna är det 

endast aktuellt att tala om vibrato då eleverna själva frågar om det. 

I de fall där sånglärarna arbetar med vibrato handlar det endast om det naturliga vibratot. Det 

var ingen som nämnde att det finns flera typer av vibrato som faktiskt med ganska enkla 

övningar går att påverka, och det finns en rädsla att tala med eleverna om att de kan arbeta 

med att påverka sitt vibrato. Tanken eller idén om att vibrato kan ses som ett sångtekniskt 

verktyg för att variera sången, verkade inte finnas hos sånglärarna. De verkade också sakna 

kunskap och verktyg för hur arbete med sång-vibrato kan utföras. 

4. Diskussion 

I undervisning av de flesta instrument finns vibratot med som något grundläggande. När det 

gäller till exempel fiol, får violinister lära sig att spela med olika typer av vibrato. Men när det 

gäller sång, är det av någon anledning inte på samma sätt. När det gäller vibrato med kulturell 

mening kan det arbetas med dels genom att sjunga i en variation av musikaliska genrer och 

dels genom olika slags låtar. Till exempel i en ballad, oavsett genre, med långa toner kan 

träning på ett långsamt vibrato ske, och i en R&B-låt med snabba ad-libs kan träning på ett 

snabbt vibrato göras. När det gäller de intervjuade sånglärarna hade två av dem ändå åsikter 

om att variation av hastighet och bredd av vibrato kunde låta bättre eller sämre i olika låtar. 

Detta innebär att sånglärarna kunde se en viss kulturell mening med vibrato, även om de inte 

såg meningen att själva arbeta med det i sångundervisningen, att det faktiskt är något som går 

att påverka. Detta trots att sånglärarna visade att även de arbetade med variation av genre och 

låtar. 

De gemensamma fokusen hos sånglärarna var att de alla främst arbetar med andning och stöd. 

De olika momenten i deras sånglektioner liknade även de varandras. I sånglärare B:s fall, som 

kunde grotta in sig på sångteknik, hade trots det inte vibrato med som en teknikaspekt som 

ingick i sångteknikmomentet. Här skulle vibratots mening utifrån ett sång-tekniskt perspektiv 

kunna ge stora möjligheter till sångutveckling. Även i de fall där intervjuperson B upplever 

eleverna som sköra finns möjligheter att arbeta med vibrato genom att arbeta med det både 

sång-tekniskt och ur ett kulturellt perspektiv. Detta skulle till exempel kunna göras genom det 

låtmaterial som eleverna får i läxa.  Sadolin (2009) skriver som tidigare nämnts att olika 

vibraton med träning både kan kontrolleras och anpassas. 
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När det gällde vibrato med en sångestetisk mening, kunde sånglärarna se denna mening till en 

viss del. Av det som framkom av intervjuerna, verkade sånglärarna dock endast arbeta med 

vibratots vara eller icke vara, och inte med en variation av vibratot som ett estetiskt 

uttrycksmedel. Forskare som Sadolin (2009), Arder (2007) och Zangger Borch (2008) stödjer 

alla tesen om att det går att anpassa vibratot både efter genre och sångstil.  

Något som är intressant i resonemanget från sånglärare B, angående att snabbt eller långsamt 

vibrato går i mode beroende på vad eleverna lyssnar på för musik, är att eleverna i så fall inte 

sjunger med sitt naturliga vibrato. Det naturliga vibratot kan ju inte följa trender eftersom det 

är naturligt (Zangger Borch, 2008), och det vore konstigt att tro att alla elever skulle ha 

samma frekvens och amplitud på sina naturliga vibraton. Därav borde det då heller inte vara 

några svårigheter att arbeta med en variation av vibratot. 

Min tes angående hur sånglärare ser på vibratots mening i sångundervisning styrktes av denna 

undersökning. Även om sånglärarna till viss del berörde vibratots vara eller icke vara i 

undervisningen, som framkom av intervjuerna, verkade det ändå inte användas som någon 

grundläggande mening i sångteknikundervisningen. När det gällde undervisning i variation av 

vibrato, saknades både medvetandet och kunskapen om vibratots mening i detta helt. Hos en 

av sånglärarna undveks undervisning av vibrato på grund av rädsla att såra eleverna genom att 

säga något om deras naturliga vibrato. Och hos en sånglärare på grund av både bristande 

medvetenhet om vibratots olika effekter på sången och bristande kunskap om hur man kan 

arbeta för att lära sig att variera sitt vibrato. 

Sånglärare B uttryckte en oro över att arbeta med variation av elevers vibrato, men att arbeta 

med variation av vibrato i sångundervisning är enligt mig inte på något sätt för att klanka ner 

på en elev genom att påpeka att denne har ett fult naturligt vibrato, för det kan ju vara 

jättefint. Istället är meningen med att arbeta med variation av vibrato att ge eleverna större 

kunskap, större röstkontroll, bättre sångteknik och möjligheter att variera sin sång, en 

betydande mening. För detta måste eleverna från början inte ha ett naturligt vibrato, även om 

det kan underlätta att de vet vad ett vibrato är. Men det finns ju olika slags vibrato, de som 

Sadolin (2009) kallar för hammarvibrato som handlar om amplitud och struphuvudsvibrato 

som handlar om frekvens. Dessa kan användas och varieras för att uppnå olika meningar med 

vibratot. Och det finns olika sätt för sånglärare att arbeta med dessa, som tidigare beskrivits. 

För att svara på forskningsfrågan om vilken kulturell mening som sånglärare ser på vibrato i 

sångundervisning, har jag efter de utförda kvalitativa intervjuerna kommit fram till att 

sånglärarna till en viss del kunde se en kulturell mening då de lyssnade på andra sångare då de 

där hade åsikter både om sångarnas hastighet på vibrato samt vibratots svängningsbredd. 

Däremot saknades både medvetenhet och kunskap om sång-vibratot hos sånglärarna för att de 

skulle kunna se ytterligare kulturella meningar för att arbeta med det i sångundervisningen. 
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Syftet med den här studien är även att uppmärksamma och synliggöra den vikt som vibratot 

faktiskt har i sångundervisning och att det därför bör vara en grundläggande faktor i 

sångteknik och i sångundervisning generellt. Mitt mål är även att öka medvetenheten om 

vibratots betydelse hos både sångare och sångpedagoger, och påvisa vilka effekter vibratot 

faktiskt kan ha om man anpassar hastigheten och bredden i vibratot till tempot i en låt samt 

till olika musikstilar. Här har därför både variation av typ av vibrato, det vill säga variation av 

hammarvibrato och struphuvudsvibrato (Sadolin, 2009), variation av hastighet inom dessa 

samt även svängningsvidd betydelse. Eftersom jag själv arbetat med mitt eget vibrato och sett 

förändringen där, måste jag hålla med Sadolin som i sin bok talar om och ger exempel på hur 

man kan arbeta både för att få ett snabbare och ett långsammare vibrato. 

Inom soul, gospel och R&B, har många sångare förmågan att variera sitt vibrato. För att 

kunna göra runs krävs som tidigare nämnts ett snabbt vibrato, men då dessa sångare skall 

hålla långa toner varierar det om de använder ett snabbt eller långsamt vibrato. Exempel på 

sångare som kan variera sitt vibrato är Stevie Wonder, Beyoncé, Tori Kelly, Kierra Sheard, 

India Arie, Ella Eyre, Musiq med fler. 

En annan viktig aspekt att påpeka är att variation av vibrato inte endast handlar om att kunna 

göra runs och ad-libs, utan att det också är ett element när det gäller röstkontroll och en 

förmåga att kunna anpassa sitt vibrato beroende på vad man sjunger. Tänk till exempel tanken 

att Shirley Clamp skulle sjunga en av Whitney Houstons ballader. Hon har ju de röstmässiga 

kvalitéer som krävs, men hur skulle det låta med den typen av vibrato i en mäktig ballad. I 

många fall handlar ju såklart också om tycke och smak här, men jag tror ändå att de flesta 

skulle hålla med om att ett långsammare vibrato passar bättre. Ett annat exempel är Celine 

Dion. Hon har egentligen inte ett särskilt långsamt vibrato, men när hon sjunger ”My heart 

will go on”, har hon ändå tillräcklig vibratokontroll och röstkontroll för att få det att låta bra 

även på längre toner. 

Ett annat mål med denna studie är att uppmärksamma sångare på att de faktiskt kan utveckla 

sitt vibrato så att de som har ett långsamt vibrato också kan få ett snabbt vibrato och tvärtom. 

Om en sångare med långsamt vibrato övar upp även ett snabbt vibrato, kommer sångaren att 

kunna utföra snabba sångtekniska fraser som tidigare var omöjliga för denne att utföra. Om 

fler sångpedagoger blir medvetna om och kan se meningen av vibratots effekter och de 

möjligheter som faktiskt finns att utveckla och förändra sitt vibrato samt får redskapen för att 

arbeta för en utveckling av sång-vibratot ger detta deras elever både en mer varierad sång och 

en bättre sångteknik. Sång är ju faktiskt även det ett instrument. 

För att ge exempel på ett anpassat långsamt vibrato, finns bifogat en av mig inspelad version 

av en vers och refräng från gospellåten Keep Me av Tye Tribbet. Klippet är inspelat för fyra år 

sedan till ett litet projekt som jag gjorde på KMH. I det här klippet är vibratot anpassat till att 

vara långsammare och bredare än mitt naturliga vibrato. Det finns även med några ad-libs och 
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någon run som även kräver ett lite snabbare vibrato. Mitt naturliga vibrato kommer också 

fram på några ställen i låten. 

4.1. Vidare forskning och arbete 

När det gäller frekvens och amplitud så handlar dessa om ton och styrka.  Alltså frekvensen 

förändras i hastighet beroende på vilken ton som sjungs, det vill säga en ljus ton har en högre 

frekvens och en låg ton en lägre frekvens. När det gäller amplitud däremot, har en stark ton en 

en hög amplitud och en svag ton en låg amplitud. Det som saknas här i tidigare forskning är 

dock samspelet mellan hastigheten av svängningar inom frekvens och amplitud. Detta är ett 

område som skulle kunna utforskas vidare. 

Som redan nämnts skulle jag vilja göra en större undersökning bland sånglärare på estetiska 

gymnasier, men framförallt skulle jag vilja göra en studie bland sånglärare på 

sångpedagogutbildningar runtom i Sverige såsom musikhögskolor och SMI för att undersöka 

högskolelärarnas sätt att arbeta med vibrato i sångundervisning. Jag vill även fortsätta att 

utforska vibratot och dess effekter på min egen röst samt hitta vägar för att på ett bra sätt lära 

ut vibrato och variation av vibrato till sångelever för att på så sätt kunna ge sånglärare verktyg 

att arbeta med kring fenomenet.  

Det jag främst brinner för och vill fortsätta att arbeta med och sprida vidare även efter denna 

uppsats, till både sånglärare och blivande sånglärare, är kunskap och medvetenhet om 

vibratots funktioner i sångteknik och dess inverkan på hur en sång levereras. För att meningen 

med vibratot och variation av vibratot, alla dess effekter, fördelar och möjligheter skall få bli 

känd bland sånglärare samt något grundläggande i all sångundervisning liksom till exempel 

stöd, klang och interpretation. 
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