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Abstrakt  
 
 
Syftet med denna undersökning har varit att klarlägga likheter och skillnader i tankesätt runt 
röstfunktion och teknisk problemlösning mellan olika afrosångpedagoger och 
afrosångmetoder i Sverige idag. Uppsatsen ville också ge en fördjupad förståelse för 
röstfysiologi utifrån aktuell forskning på området, främst med utgångspunkt i Johan 
Sundbergs forskning. För att ge läsaren en bild av spännvidden inom afrosångmetodiken 
presenterades som kontrast till Sundbergs mera traditionella syn på sångmetodik två 
världsledande sångpedagoger, Jo Estill och Seth Riggs. 
 
Dessa skillnader och likheter undersöktes genom kvalitativa forskningsintervjuer. Intervjuerna 
var halvstrukturerade och ett samtal runt ett antal citat och påståenden rörande röstens 
funktion, sångtekniska begrepp och teknisk problemlösning. Källan till citaten hölls anonym 
för pedagogerna tills efter avslutad intervju. Fem sångpedagoger intervjuades, alla verksamma 
i Stockholm och uttagna efter specifika kriterier.  
 
I undersökningens analys försökte jag ge en strukturerad bild av de skillnader och likheter 
som utkristalliserat sig mellan de intervjuade pedagogerna. Det största oliktänkandet fanns i 
samtalet runt stödet och sångandningen, runt registerbegreppet och hur en mans- och 
kvinnoröst är uppbyggd samt huruvida belting sjunges i bröstregistret eller inte. Det rådde stor 
samstämmighet om att stretching och tungmassage måste utföras med försiktighet och av 
välutbildade massörer samt att skarvövergångar lättast jämnas ut med minskat lufttryck och 
ett sänkt struphuvud. Pedagogerna delade också åsikten att belting i första hand hör hemma i 
musikalgenren.  
 
Min slutsats är att det fortfarande finns avsevärda olikheter och oklarheter runt vissa 
afrosångbegrepp och teknisk problemlösning i genren. Orsaken anser jag främst vara att 
forskningen inte har kunnat ge ett entydigt svar på fysiologiska fakta runt röstens funktion. 
Olika metoder och pedagoger har valt olika sätt att hantera detta. Från att ”sätta ner foten” och 
säga ”hur det är” på bekostnad av att bli kategorisk till att uttrycka att alla elever har sin egen 
väg till ett visst mål och därmed inte kunna ge några allmänna förhållningsregler i det 
tekniska röstarbetet.  
 
Flera av pedagogerna uttrycker en frustration runt begreppsförvirringen på området samt en 
känsla av att besitta otillräcklig fysiologisk kunskap om instrumentet rösten. Mitt förslag är 
därför att landets musikhögskolor gemensamt försöker synkronisera betydelsen de lägger i 
oklara begrepp samt inrättar ett närmare samarbete med foniatriker och röstforskare med 
fokus på sång. På så sätt kommer vi kanske i framtiden komma närmare en gemensam 
begreppsbank samt tillsammans hitta svar på de oklarheter som idag finns inom röstforskning 
och teknisk sångmetodik.  
 
 
Nyckelord: afrosång, stöd, larynx, register, egalisering, skarvövergångar, belting, 
sångterminologi, sångteknisk problemlösning 
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Inledning 
 
Sångmetodik är ett spännande ämne! Men svårt! Till skillnad från andra instrumentalister kan 
vi sångare inte se vårt instrument, bara känna och höra det. Det är inte alltid lätt att veta om 
man faktiskt gör rätt eller om vi känner, hör och menar samma saker i samtalet kring och 
undervisningen i sång. Det finns ingen gitarrhals eller klaviatur att visa på.  
 
Jag har under mina år som sångerska och musikstudent stött på ett antal pedagoger och sätt att 
undervisa i sång. Att få olika infallsvinklar och strategier är mestadels positivt. Vi är alla 
unika och har olika förutsättningar att ta till oss olika metoder. Det är upp till var och en att 
hitta en pedagog man förstår och känner förtroende för. Ibland är olikheterna dock 
förvirrande. Hur olika uppfattningar om hur en röst fungerar och hur man löser ett konkret 
röstproblem kan vi ha? På vilka punkter tänker vi olika? Handlar olikheterna mer om 
språkbruk än om olika åsikter i röstfunktion och dylikt? Vad säger forskningen? 
 
Denna uppsats vill få en inblick i olika metoder och tankesätt inom sångundervisningen i 
afrogenren, med fokus på sångteknik, samt undersöka och försöka reda ut grundläggande 
begrepp inom afrosångmetodiken. 
 
Uppsatsen vänder sig främst till sångpedagoger och sångare. Läsaren förväntas därför ha en 
viss förförståelse av sångtekniska termer och begrepp varför dessa inte förklaras närmare. 
Vissa svårare ord och begrepp är markerade med * och förklaras i uppsatsens ordlista. (Bilaga 
3) 
 
 
Begreppsdefinition på afroamerikansk musik och sång 
 
Jag kommer i denna uppsats använda mig av uttrycket afroamerikansk sång och 
afroamerikansk musik. I Solmans musiklexikon beskrivs begreppet afroamerikansk musik i 
vid mening som ” alla former av blandningar mellan afrikanska musiktyper och andra 
musiksorter.” (Solmans, 1975, s.57) Enligt Nationalencyklopedin är begreppet 
afroamerikansk musik en beskrivning på den musik som uppkom i Syd-, Mellan och 
Nordamerika som en följd av slavtransporterna från Afrika. Afrikansk musik blandades med 
de lokala musiktraditionerna och musiken har sedan dess utvecklats till det vi idag kallar jazz, 
blues, gospel, pop och rock m.m. (Nationalencyklopedin i Nordström, 2006, s.5). I denna 
uppsats väljer jag att använda begreppet som det används på de flesta musikhögskolor och 
musikutbildningar i Sverige, som ett samlingsnamn på musik inom pop-, rock-, jazz och 
bluesgenrerna med närliggande genrer. Med afrosång syftar jag på sång interpreterad med en 
stilkänsla för ovan nämnda genrer.  Jag kommer även att använda mig av förkortningarna 
afrosång och afromusik. 
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Syfte 
 
Syftet med min undersökning är att jämföra skillnader och likheter mellan olika 
afrosångpedagogers och afrosångmetoders tankesätt runt röstfunktion och teknisk 
problemlösning.  
 
I syftet ingår också att ge en fördjupad förståelse för röstfysiologi utifrån aktuell forskning på 
området, liksom att belysa två sångpedagogiska förklaringsmodeller på röstens funktion. 
Johan Sundbergs forskning samt Jo Estills och Seth Riggs sångmetodik presenteras. Sundberg 
är professor i musikakustik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH). Estill och 
Riggs är världsberömda sångpedagoger och ger tillsammans med Sundberg en bra bild av den 
spännvidd som finns inom afrosångmetodiken idag.   
 
 
Metod  
 
För att nå mitt syfte har jag valt att undersöka dessa skillnader och likheter genom kvalitativa 
forskningsintervjuer med fem sångpedagoger. Intervjuerna är halvstrukturerade och är ett 
samtal runt ett antal områden och begrepp som jag anser vara aktuella för afrosångmetodiken 
idag.  
 
 
Avgränsningar 
 
Denna uppsats har inte utrymme att ge en överblick av all aktuell forskning på sångteknikens 
område. Därför avgränsar jag mig till att främst fördjupa mig i Johan Sundbergs forskning. 
Uppsatsen kan inte heller redovisa alla metodiska infallsvinklar inom sångpedagogiken. Jag 
har valt att djupare studera och redovisa två världsberömda och inflytelserika pedagoger på 
området, Jo Estill och Seth Riggs. Ett stort antal sångpedagoger och metodiska inriktningar 
har influerats av deras metodik. Jo Estill har dessutom forskat i ämnet sång.  
  
Även om ämnen som interpretation, improvisation och rytm spelar en stor roll i afrosång 
avgränsar jag min uppsats till att fokusera på likheter och skillnader inom sångteknikens 
område. Vissa jämförelser kommer att göras med den klassiska sångmetodiken men 
uppsatsens huvudfokus ligger i det eventuella oliktänkandet på afrosångens område.  
 
För att undersökningen skulle bli möjlig och överblickbar har jag begränsat mig till att 
intervjua fem sångpedagoger verksamma i Stockholm. Urvalsförfarandet är beskrivet under 
rubriken ”Undersökningen”. 
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Bakgrund 
 
 
Skillnader mellan klassisk sång och afrosång 
 
Schutte och Miller (1993), sammanfattad i Nordström (2006) anser att röstidealet för en 
afrosångare är att låta naturlig och inte skolad. En afrosångare är mera fri att utifrån den egna 
röstens särart och förutsättningar göra personliga tolkningar. Afromusikern behöver inte 
känna någon förpliktelse mot kompositionen utan förväntas att på ett personligt sätt tolka 
melodi, harmoni, rytm och text. Häri ligger konsten (Hellström, 2004, s. 21). 
 
Inom den klassiska traditionen finns däremot ett krav på att kunna reproducera ett verk. Det 
personliga uttrycket får stå tillbaka för vikten av att vara sann mot stycket (a.a.,). En sångare 
bör inte sjunga material som hon eller han inte kan leva upp till på det tekniska planet. Den 
klassiska sångaren förväntas ha en egaliserad röst, d.v.s. utan hörbara registerbrott, och med 
så lik klang som möjligt över hela registret (Schutte och Miller, 1993 i Nordström, 2006). 
 
Det faktum att afrosångaren för det mesta är mikrofonförstärkt och att den klassiska sångaren 
sällan är det, ställer också olika krav på och ger olika möjligheter för rösthantering.  
 
 
Inför kapitlet om röstfysiologi 
 
Jag har, som nämnts ovan, valt att i första hand basera kommande kapitel om röstfysiologi på 
en svensk världsstjärna i ämnet, Johan Sundberg och hans forskning. Johan Sundberg är 
professor i musikakustik vid KTH i Stockholm. Han har forskat om rösten i tal och sång i mer 
än trettio år och bl.a. författat ”Röstlära” fakta om rösten i tal och sång (2001). Sundberg har 
även praktisk erfarenhet som sångare i Adolf Fredriks Bachkör (proprius online dokument).  
 
Ett namn som bör nämnas i sammanhanget är Ingo R. Titze. Titze är filosofie doktor och har 
publicerat mer än 500 artiklar om rösten. Precis som Johan Sundberg är han en av de mest 
inflytelserika personerna inom röstforskningen. Han har författat ett antal böcker bl.a. 
”Principles of Voice Production” och ”The Myoelastic Aerodynamic Therory of Phonation”. 
Han är dessutom medförfattare till ”Vocology” som skrivits för sångpedagoger (ncvs online 
dokument). Denna litteratur kommer inte att användas i denna uppsats men kan vara 
intressant läsning för den som vill fördjupa sig ytterligare.  
 
I vissa fall har jag tagit hjälp av litteratur skriven av sångpedagoger för att ge en mer 
pedagogisk förklaring till vissa begrepp. Catrine Sadolins litteratur är ännu inte vetenskapligt 
belagd.  Eftersom jag inte anser att hon går emot Sundbergs åsikter i de frågor där jag 
hänvisar till hennes litteratur använder jag mig av hennes tydliga pedagogik.  
 
Alla bilder är hämtade från http://www.fotosearch.com. 
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Röstfysiologi - Hur rösten fungerar  
 
För att kunna ta till sig och förstå resonemangen runt rösten som stöd, placering, röstkvalitéer 
m.m. vill jag fördjupa läsaren i röstens funktion och hur fonation går till.  
 
De tre skilda system som tillsammans kan alstra ljud kallas röstorganet. Dessa system består 
av andningsapparaten, struphuvudet med stämbanden samt ansatsröret, som är de hålrum 
mellan stämband och läppar där ljudet förstärks (Sundberg, 2001, s.15). 
 
 
Andningen  
 
Andningen är för oss sångare det bränslet är för en bil. Man brukar skilja på aktiv och passiv 
andning. Den passiva andningen sker utan att vi reflekterar över det och dess syfte är helt 
enkelt att hålla oss vid liv. En sångare måste dock lära sig att andas aktivt och själv planera 
sin in- och utandning samt korrigera med vilket tryck luften skall lämna lungorna (Zangger 
Borch, 2005, s. 32). 
 
Lungorna består av en svampartad struktur och är elastiska. Även bröstkorgen är elastisk pga. 
muskler som både kan öka och minska bröstkorgens volym. Innan vi går igenom 
andningsmuskelaturen vill jag nämna att vi även har passiva in- och utandningskrafter i 
andningsapparaten. Lungorna stävar efter att vara i sitt viloläge, detta kallas den funktionella 
restkapaciteten. Vid inandning bildas ett övertryck i lungorna som gör att lungorna vill 
minska på trycket, vi andas ut. När vi sedan andas ut skapas ett undertryck i lungorna och vi 
vill då reflexmässigt andas in igen. Trycket i lungorna kallas för subglottiskt tryck. Ju starkare 
vi vill sjunga ju högre subglottiskt tryck måste vi ha (Sundberg, 2001, s. 39). 
 
Tillbaka till andningsmuskulaturen. Det finns två muskelgrupper för in- och utandning. De 
kallas interkostalmusklerna och är små muskler som sitter i två skikt mellan revbenen. Det 
yttre skiktet muskler (external intercostal) lyfter revbenen, medan det inre skiktets muskler 
(internal intercostal) sänker revbenen. (a.a.,)  
 
Den andra gruppen muskler som aktiveras vid andning är mellangärdesmuskeln, diafragman, 
samt bukväggsmusklerna. Diafragman är aktiv vid inandning och blir platt som en tallrik när 
den drar ihop sig. Eftersom en sammandragen diafragma trycker på magsäcken och därmed 
pressar ned och ut inälvorna rör sig magen utåt (Zangger/Borch, 2005, s. 132.) I samband med 
detta ökar bröstkorgsvolymen.  
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I avspänt läge är diafragman kupolformad, som en upp- och nedvänd salladsskål (Sundberg, 
2001, s. 39). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eftersom en muskel enbart kan dra ihop sig och aldrig förlänga sig själv behövs 
bukväggsmusklerna för att diafragman skall spänna av och bukta uppåt i bukhålan igen. 
Bukväggsmuskulaturen är således utandningsmuskler (a.a., s.43). 
 
Vår bukväggsmuskulatur består av:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stödet 
 
 
I sångsammanhang talar man mycket om begreppet stöd. Sundberg menar att begreppets 
exakta innebörd är oklar men beskriver det som en känsla av balans mellan aktiviteten i 
andningsmusklerna och fonationen. Det är en ändamålsenlig styrning av det subglottiska 
trycket (Sundberg, 2001, s. 286 ). Man har gjort flera experimentella undersökningar av 
stödets innebörd och funnit både akustiska och fysiologiska skillnader. Sångare sjöng bl.a. 
starkare och med högre subglottalt tryck när de sjöng med stöd (a.a.,). 
 

 
Diafragman 

    
Rectus abdominis Transversus abdominis Internal oblique External oblique 
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Catrine Sadolin talar inte i egenskap av röstforskare utan som sångpedagog när hon beskriver 
stödet. Hon definierar stödet som att ”hålla tillbaka luften”. Den kontrollerade andningen gör 
att man kan anpassa sitt lufttryck och flöde efter den tonhöjd och tonstyrka man vill sjunga. 
Förutom den muskulatur som nämnts i avsnittet ovan om andning beskriver Sadolin i sin 
metodik att även användning av rygg- och ländmuskulatur är en förutsättning för ett bra stöd. 
De stora ryggmusklerna Latissimus dorsi är enligt Sadolin viktiga för att hålla revbenen 
utvidgade. Muskeln kallas även ”rockmuskeln” i vissa sångsammanhang och kan avleda 
eventuella spänningar i struphuvudet vid hög och stark sång (Zangger/Borch, 2005, s. 133).  
 
Quadratus lomborum sitter i ländryggen och får ryggen att svanka om magmusklerna är 
avspända. Dessa muskler för en kamp med magmusklerna om att svanka respektive räta ut 
svanken. Denna kamp är en viktig del i stödarbetet (Sadolin, 2006, s. 26).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förankringsmuskulatur  
 
Jo Estill, som behandlas senare i denna uppsats, har fört in ytterligare ett begrepp under 
rubriken stöd i sin metodik. Hon kallar det för ”anchoring” (förankringsmuskulatur) och 
menar att vissa röstkvalitéer kräver extra muskelarbete, exempelvis belting. Vissa av de 
muskler Estill nämner som förankringsmuskulatur beskriver Sadolin som en del i den normala 
stödfunktionen. (Rygg och ländmuskulaturen som nämns ovan.) Estill tar även upp den stora 
bröstmuskeln, pectoralis major, samt sternocleidomastoideus muskeln som anchoring 
muskulatur. Den sistnämnda används för att ytterligare stabilisera ansatsröret (Estill i 
Nordström, 2006, s.22 ). 

 

 

Latissimus dorsi Quadratus lumborum 
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Larynx 
 
 
Struphuvudets medicinska term är larynx. Dess främsta funktion är att skydda 
andningsapparaten från främmande objekt, t.ex. mat och saliv. Struphuvudet hjälper oss också 
när vi tar i, kräks eller behöver hosta genom att dra ihop sig och på så vis ytterligare skydda 
luftvägarna. Funktionen att skapa ljud är ett inlärt beteende och kom senare i evolutionen 
(Kayes 2004, s.10). Det vedertagna ordet för detta är fonation som betyder ljudalstring med 
hjälp av stämbandsvibrationer (Sundberg, 2001, s. 18). Detta görs med hjälp av stämbanden 
som skyddas av struphuvudet. Struphuvudet består av fyra olika brosk. Sköldbrosket (thyroid) 
sitter ytterst och skyddar stämbanden. Stämbanden fäster på insidan av det så kallade 
adamsäpplet, sköldbroskets spets, och går tvärs över luftstrupen (Sadolin, 2006, s. 40). På 
andra sidan luftstrupen fäster stämbanden i var sitt kannbrosk (arytenoids). Dessa öppnar 
stämbanden när vi andas (abduktion) och stänger dem när vi skall tala eller sjunga 
(adduktion). Kannbrosken kan också sträcka ut stämbanden mer eller mindre genom att vippa 
uppåt och neråt. Detta kallas längdspänning och styr tonhöjden. På sköldbroskets främre 
översta kant sitter struplocket (epiglottis). När vi sväljer vippar struplocket ner över 
luftstrupen så att maten kan falla ner i matstrupen (Sadolin, 2006, sid. 41). Ringbrosket 
(cricoid) sitter under sköldbrosket och är plattformen där kannbrosken fäster.  

 
Pectoralis Major  Sternocleidomastoideus 
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Även de så kallade konstriktormusklerna hjälper till när vi sväljer. De snörper ihop stämband 
och luftstrupe så att maten hamnar rätt. Dessa muskler skyddar också stämbanden vid stor 
belastning såsom tunga lyft eller om man blir förskräckt. Denna skyddsmekanism kan dock 
vara mycket opraktiskt för sångaren om den inträffar under fonation eftersom den försvårar 
stämbandens förlängning och röstens möjlighet att klinga fritt (Sadolin, 2006, s. 44).  
 
 
Stämbanden 
 
Stämbanden eller stämläpparna som de också kallas, är veck på luftrörsväggen överdragna 
med en porös vävnad och täckt av slemhinna (Sundberg, 2001, s.15). De består av fem lager 
som kan vibrera på olika sätt på samma ton. Det viktigaste lagret är vokalis muskeln som ger 
stabilitet och massa åt stämbanden (Estill i Nordström, 2006). Tillsammans med kannbrosken 
medverkar även vokalismuskeln till stämbandens längd (Sundberg, 2001, s. 72). Stämbanden 
blir kortare och tjockare i låga register och längre och tunnare i högre register.  
 
Springan mellan stämbanden benämns glottis. När luften från lungorna passerar glottis under 
fonation börjar stämbanden vibrera. Vibrationerna gör att luftströmmen hackas upp i pulser 
och när dessa uppstår med jämna tidsmellanrum bildas en ton med en viss frekvens eller 
svängningstal (a.a.,). Vid tonen a1 svänger stämbanden 440 gånger i sekunden. Om man ökar 
luftströmmen blir stämbandens svängningar större och skapar starkare ljudstyrka. Blir 
luftströmmen för snabb pressas slemhinnorna isär och de fina svängningarna förstörs. För att 
uppnå en ton kompenserar sångaren genom att pressa ihop stämbanden och detta skapar 
ohälsosamma spänningar. Man säger att rösten forceras och detta kan orsaka röstskador 
(Sadolin, 2006, s. 42). 

 
 

Epiglottis 
 
 

Tungbenet 
 
 

Sköldbrosket 
 
 

Kannbrosk 
 
 

Ringbrosk 
 
 

Luftstrupen 

Larynx sett framifrån Larynx sett bakifrån 
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Falska stämband   
 
Några millimeter ovanför stämbanden finns de falska stämbanden, eller fickbanden som de 
också kallas. De är ett andra par av slemhinneklädda veck och ger stöd år stämbanden och 
förser dessa med slem för att motverka uttorkning (Nordström, 2006, s. 17 ). De falska 
stämbanden kan dock skapa problem för sångaren om svalget inte är avspänt då de falska 
stämbanden kan stänga av luftflödet ovanför stämbanden och störa stämbandsvibrationerna. 
Utgångspunkten för hälsosam sång är därför ett öppet svalg (Kayes, 2004, s. 11). 
 
 
Ansatsröret 
 
Ansatsröret är för rösten vad förstärkaren är för elgitarren. Här förstärks vårt tal och vår sång. 
Ansatsröret består av de hålrum som finns från stämband till läppar, alltså ditt svalg, näs- och 
munhåla (Zangger Borch, 2005, s. 57). En resonator släpper igenom olika ljud av olika 
frekvenser olika lätt. Dessa av ansatsröret gynnade frekvenser kallas i sångsammanhang 
formantfrekvenser. Vi kan med hjälp av artikulation forma ansatsröret och på så sätt variera 
vårt sound. För att åstadkomma detta använder vi våra artikulationsverktyg, läppar, tunga 
underkäke, velum (gomsegel)och larynx (struphuvud) (Sundberg, 2001, s. 103). 

  

Epiglottis 
 
 

Falska stämband 
 
 

Stämband 
 
 

Glottis 
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Kort om resonans 
 
För att förstå hur vi kan förändra klangen kan det vara bra att känna till några grundläggande 
regler för resonans.  
 

1. Stora rum är basigare än små rum 
2. Hårda väggar reflekterar mer av ljudet och uppfattas därför som hårdare/starkare 
3. Ljud och luft har lättare att ta sig fram i vissa utrymmen och kan därför frambringa 

starkare ljud. Jämför munnen med näsan.  
 
När man överför detta till sångsammanhang innebär detta att vi får basigare klang när vi 
sänker struphuvudet, har mjuka väggar i svalg och munhåla samt framskjutna rundade läppar. 
Höjer vi däremot struphuvudet, spänner svalget och ler, blir klangen hårdare och mer diskant 
rik (Zangger Borch, 2005, s. 56). 
 
 
Artikulation 
 
Som nämnts ovan sker vår artikulation med hjälp av läppar, tunga, underkäke, velum och 
larynx. Beroende på hur vi formar dessa får vi en viss form, inom forskningen kallad 
areafunktion, på ansatsröret. Denna areafunktion avgör ansatsrörets förmåga att förstärka ljud 
av olika frekvenser. Formantfrekvenser är de frekvenser som ansatsröret vidarebefordrar bäst 
(Sundberg 2001, s. 123). Vår klang förändras alltså beroende på vilka formanter vi förstärker.  
Hur påverkar då våra artikulationsverktyg våra formantfrekvenser? Sundberg menar att vi inte 
besitter förmågan att styra våra artikulatorer en i taget. Ändrar man på en artikulator följer 
ofta ytterligare en eller flera med utan att vi är medvetna om det. Inom röstforskningen har 
man dock byggt modeller för att kunna kontrollera varje artikulator för sig.  
 
Om man mäter käköppningen vid framtänderna varierar den mellan 5 och 20 mm. för olika 
vokaler. Underkäken rör sig nedåt, bakåt när den vidgas och minskar därmed avståndet mellan 
underkäken och halskotpelaren. Det gör att ansatsröret blir större framtill i munnen och trängs 
ihop i svalget. Om man sjunger med stor käköppning förstärker man den första 
formantfrekvensen.  
 
Tungkroppen kan anta många olika former. Den kan bl.a. puta i olika riktningar, dels mot 
hårda gommen, mot velum och mot bakre svalgväggen. Flera vokaler sjungs dock med 
likartad tungform. Både ”e”, ”y” har t.ex. samma tungform som ”i”. Vokalen ”u” är ensam 
om sin tungstruktur. Tungspetsen är passiv bakom underkäkens framtänder när vi artikulerar 
vokaler men desto flitigare när vi använder konsonanter. Många konsonanter kräver 
fullständig kontakt mellan tungspets och hårda gommen. Tungans form påverkar den andra 
formantfrekvensen.  
 
Larynx kan som nämnts ovan höjas och sänkas. I tal varierar höjden på larynx beroende på det 
ljud som ska uttalas. Olika vokaler har olika larynxhöjd. För vokaler med spridd läppöppning 
höjs larynx och sänks för vokaler med rundad läppöppning.  
 



 17 

I normalt tal varierar också höjden på larynx med fonationsfrekvensen, tonens höjd. Ju högre 
ton desto högre larynx. Detta samband finns dock inte hos klassiska sångare.   
 
En larynxsänkning sänker även alla formantfrekvenser. Detta gäller även för läpprundning 
(Sundberg, 2001, s. 130). 
 
 
Röstens register enligt Johan Sundbergs forskning 
 
Sundberg delar in rösten i olika register, två för manliga sångare och tre för kvinnliga. I sin 
bok Röstlära bestämmer sig Sundberg för att använda Holliens term ”modal register” för det 
lägre läget hos män. Han kallar det högre för falsett. Kvinnors tre register benämns av 
Sundberg som Bröst-, mellan- och huvudregister.  
 
Sundberg nämner även Strohbas-, knarr-, och visselregister. Jag går dock inte närmre in på de 
sistnämnda eftersom de är högst ovanliga inom afrosång. 
 
Röstens egenskaper är delvis sammanlänkade genom dessa register menar Sundberg. Han 
anser att terminologin för begreppet är förvirrad p.g.a. att olika experter ger registren olika 
namn. Sundberg tar själv upp två olika definitioner på register men anser inte att det finns 
någon bra definition på begreppet.  

 
Ett register är ett fonationsfrekvensområde inom vilket alla toner låter på liknande sätt och verkar 
som om de produceras på likartat sätt.(Sundberg, 2001, s. 69) 

 
Han citerar också Hollien: 

 
Ett röstregister är helt och hållet en laryngal företeelse; det består av en serie eller ett område av 
angränsande fonationsfrekvenser som kan fås att klinga likartat; registrens 
fonationsfrekvensområden går något omlott; definitionen av ett register måste stödja sig på 
akustiska, aerodynamiska och perceptuella fakta. (Hollien, 1974 i Sundberg, 2001) 

 
 
 
Orsaken till begreppsförvirringen anser Sundberg beror på att det saknas objektiva fakta om 
hur glottis fungerar vid olika register (Sundberg 2001, sid. 71). Ytterligare forskning på 
området behövs således men redan idag finns det teorier. Som nämns i Holliens definition går 
registrens fonationsfrekvensområde omlott och man kan sjunga samma ton i olika register. 
Dessa områden är individuella men ligger hos män i området 200-350hz (g-f1) och mellan 
kvinnors bröst- och mellanregister runt 400hz (g1) och runt 660hz (e2) mellan mellan- och 
huvudregistret. I klassisk sång är strävan att utplåna skillnaderna mellan dessa register medan 
man i viss afrosång använder sig av brotten, eller skarvarna, som en effekt.  
 
Vilka är då enligt Sundberg orsakerna till registerfenomenet? 
 
Han hänvisar till en av banbrytarna på röstkällans område J.W. van den Berg som menar att 
modalregister hör ihop med korta och slappa stämband och falsettregister med maximalt 
förlängda stämband. Det visar sig också i forskning som utförts av Hirano och hans 
medarbetare att aktiviteten i vokalis- och cricotyriodmusklerna minskar i lättare register 
jämfört med tyngre register. (tyngsta=modal register och lättaste=falsett register) Särskilt 
vokalismuskelns roll var utslagsgivande. Så länge vokalismuskeln var sammandragen verkade 
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fonationen stanna i modalregistret. När de upphörde att dra ihop sig slog rösten över i falsett 
(Sundberg, 2001, s. 74). Hiranos forskning visar vidare att även det sätt som 
fonationsfrekvensen (tonhöjd) förändrades på var olika mellan registren. I tungt register styrs 
den av ett samarbete mellan vokalis, cricotyroid samt cricoarytenoidmusklerna. I lätt register 
styrs den av luftflödet eller andra medel. Sundberg nämner inte vilka dessa andra medel skulle 
vara.  
 
Värt att nämna är att Shipp och hans medarbetare kommer fram till andra slutsatser vid 
samma typ av EMG-mätningar av larynxmuskulaturen. De ser inga klara gränser i samspelet 
mellan vokalisaktivitet och fonationsfrekvens. 
 
Även stämbandsvibrationerna, glottisvågen, skiljer sig åt i olika register. Länge trodde 
forskare att glottisvågen försvann i lättare register när stämbanden var långa tunna och smala. 
Numera vet man att det finns en glottisvåg även under dessa förutsättningar. Den är dock svår 
att se och vågen vibrerar med mindre massa. I falsettregistret skiljer sig dock glottisvågen från 
övriga register eftersom stämbanden inte sluter hela glottis fullständigt (Sundberg, 2001,s. 
84). 
 
Det finns dessutom skillnader i hur grundton och övertoner klingar i olika register. Denna 
uppsats kan inte utförligt redogöra för dessa förhållanden. Jag vill dock kortfattat nämna att 
lägre register har svagare grundton än högre. (Detta visar sig t.ex. mellan 
modalregister/falsettregister och bröstregister/mellanregister) 
 
Sundberg visar också på skillnader i slutenfasen mellan bröst- och mellanregister. Mätningar 
med *flödesglottogram (Sundberg och Kullberg 1999) visade att slutenfasen är mestadels 
längre i bröstregister och pulsen är mera rundad i mellanregister (Sundberg, 2001, s. 112-
114). 
 
Registrens vara eller inte vara anses av många vara en av kärnfrågorna inom sångpedagogiken 
idag och, som nämnts ovan, en källa till förvirring och osäkerhet hos både sångare, pedagoger 
och lekmän. Eftersom en alltför ingående utläggning om forskning och teorier runt register 
skulle bli en uppsats i sig måste jag göra en avgränsning genom att endast nämna Sundbergs 
sammanfattning i ämnet. Jag vill dock göra läsaren uppmärksam på att omfattande forskning 
visar att det finns skillnader i bl. a. stämbandsfunktion och muskelaktivitet som sammanfaller 
med tonområden med liknande klangfärg hos rösten. 
 
 
Struphuvudsinställning 
 
Jämfört med Estill (se under Jo Estill) är Sundberg mera allmän i sin beskrivning av 
struphuvudets placering. Medan Estill ger struphuvudet en tydlig plats i varje röstkvalité talar 
Sundberg om hur ett högt respektive lågt larynx kan påverka sången. 
 
Hur påverkas då rösten av larynx läge enligt Sundberg? 
 
En höjning av struphuvudet ökar adduktionskraften och därmed röstkällan. Enligt Sundberg är 
pressad röst och förhöjt struphuvud en vanlig kombination medan sänkt struphuvud brukar 
uppträda i kombination med flödig eller läckande röst. 
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Som nämnts under artikulationsavsnittet varierar larynxhöjden i vanligt tal beroende på det 
ljud som skall uttalas. I talet höjs även struphuvudet med ökad tonhöjd. 
 
Sundberg hävdar dock att det är annorlunda vid sång men det visar sig att han då främst syftar 
på den klassiska sångstilen. Han menar att sångpedagoger strävar efter en larynxställning som 
är ”bekvämt låg” vid alla fonationsfrekvenser och att en låg larynxinställning underlättar 
sångarens möjligheter att hitta *sångformanten (Sundberg, 2001, s. 143 ). Sundberg ställer sig 
frågan och denna formant är nödvändig för att en sångare skall bli framgångsrik. Han påpekar 
också att sångformanten är anpassad efter det orkesterackompanjemang som finns i 
västerländsk musik och efter kravet på att sångarens röst skall höras i den ljudmiljö där den 
uppträder. Behovet av denna teknik finns med andra ord inte i de sammanhang där rösten 
förstärks av en högtalaranläggning, vilket ofta är fallet i afromusik. Undersökningar av Tom 
Cleveland och Ed Stone i Nashville bekräftar detta i sin analys av artisters röstanvändning i 
countrysång. Resultaten visade just att det sätt de använde rösten i sång påminde mycket om 
sättet de använde sin röst i tal. Både subglottiskt tryck, sångvolym och formantfekvenserna 
påminde om de frekvenser som användes i dagligt tal (a.a.,). 
 
Sundberg nämner även en undersökning gjord av Thalén med medarbetare där fonationen i 
fyra olika sångsätt jämförs. Det visar sig att sångstilarna skiljer sig på många punkter. T.ex. i 
subglottalt tryck och hur lång stämbandens slutenkvot var (a.a.,s. 259). Denna undersökning 
gjordes dock på en enda försöksperson men troligt är att liknande skillnader skulle hittas hos 
flera sångare. Om så är faller finns det alltså inte bara stora skillnader för hur sångare 
använder sin röst i klassiska kontra afrosammanhang.  Även mellan exempelvis blues och 
popsång finns väsentliga skillnader i röstfunktion. 
 
 
Sundberg om belting 
 
Sundberg beskriver belting som en sångstil som förekommer i musicals i s.k. ”Brodwaystil”. 
Han menar att den låter pressad, intensiv och kombineras med tydlig artikulation och 
förlängda konsonanter. Beltingen kännetecknas också av ett mycket högt subglottiskt tryck. I 
sin bok Röstlära (2001) nämner Sundberg en undersökning där en operasångerska och 
sångpedagog bl.a. jämför belting med opera. Det subglottiska trycket visade sig vara 50% 
högre i belting jämfört med opera. Även ljudnivån var ca 10% starkare. Grundtonshalten var 
lägre och stämbandens slutenfas var längre i belting. Struphuvudet var placerat i ett högt läge 
och svalget var ihopsnört under belting medan struphuvudet var lågt och svalget vidgat under 
opera. Tolkat i registertermer anser Sundberg att det är det höga bröstregistret som används 
under belting. 
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Jo Estill 
 
Jo Estill är en av de mest ansedda sångpedagogerna inom afrosångmetodiken.  
Hon började sin karriär som klassisk sångerska sjungandes mestadels lieder och opera. 
Numera är hon mest känd för sin forskning runt belting, en röstkvalité som främst används 
inom musikal- och popgenren. Hon har under 25 år forskat i röstens fysiologi och akustik 
samt i röstperception och grundade 1988 ”Estill voice training”.  Estill har organiserat ett 
system, ”Compulsory Figures for voice”, där hon genom olika övningar bryter ner rösten i 
mindre strukturer eller beståndsdelar och lär ut hur man kontrollerar dessa. Det finns enligt 
Estill totalt 13 strukturer som ändrar position, storlek m.m. vid olika röstkvalitéer. Dessa är 
t.ex. stämbandens massa, nacken, mjuka gommen, svalgets vidd, larynx och tungan. Olika 
strukturer kombineras sedan för att skapa olika röstkvalitéer. Idag undervisas Estills metod av 
auktoriserade pedagoger världen över (Trainmyvoice online dokument) 
 
Estill startade sin forskning redan på 70 talet på Upstate Medical Center i New York. Fyra 
olika röstkvalitéer studerades. 
 

• Speech, eller modal kvalité: Används i jazz, pop och folkmusik och utgår från tal- 
rösten. När den används i sång kallas den ofta bröströst. Rösten passar bäst i lägre 
register som ligger nära talet. I högre register blir risken större att de falska 
stämbanden drar ihop sig vilket är osunt.  
 
Kvalitén kännetecknas av tjocka stämläppar, energin är lokaliserad till struphuvudet 
och ansatsröret är avslappnat. (I neutral position) 

 
• Sob: Används i vaggvisor och viss klassisk sång och hittas ofta i mikrofonförstärkt 

musik. Kvalitén förknippas med sörjande människors gråt och innehåller en extrem 
intensitet. Klangen är mörk, mjuk och intensiv utan att vara stark. Vibratot kommer 
lätt. Kvalitén är idealisk för svag sång i högre register men kräver mycket energi.  Den 
lämpar sig väl för en tillfrisknande röst eftersom den är mjuk för stämbanden. 

 
Ansatsröret är maximalt utvidgat och man har en öppen, bred känsla i halsen. (de 
falska stämbanden är vitt expanderade) Struphuvudet är mycket lågt och stämläpparna 
är tunna. Sköldbrosket är lutat. Det krävs ett mycket litet luftflöde, lägst av alla 
kvalitéer. Viktigt är också att huvud och nacke är muskelförankrat. 

 
• Twang (nasal): Denna kvalité är vanlig i country och bluegrass men används även i 

blues och gospel. Den kan också höras i östeuropeisk och asiatisk folkmusik. Klangen 
är distinkt och nasal och förvånansvärt stark. Styrkan beror bl.a. på att stämbanden är 
slutna under en längre tid än hos andra kvalitéer. Det finns inga risker med twang om 
den utförs korrekt men om man drar ihop de falska stämbanden kan rösten ta skada. 

 
Det främsta kännetecknet för twang är att man sänker struplocket (epiglottis) så att det 
bildas ett litet utrymme ovanför stämbanden. Detta utrymme blir som en egen 
resonator i ansatsröret. Ansatsröret är litet p.g.a. högt struphuvud och hög tunga. 
Gomseglet har lämnat den nasala porten öppen. Stämläpparna är tunna. 
 

      Oral twang är en variant som ger mer briljant kvalité i klangen. Här använder man     
      sig dock förutom av en sänkt epiglottis även av ett höjt gomsegel som stänger till mot  
      näsan. Dessa mekanismer sker även när vi sväljer vilket gör att även andra  
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      sväljmekanismer, som att snörpa ihop svalget kan triggas. Med hjälp av tanken på att  
            man skrattar (det tysta skrattet) kan de falska stämläpparna hållas isär och ansatsröret  

      förbli öppet. 
 

• Opera: Vissa studier i akustik och perception visar att opera är en kombination av 
sob, twang och speech. Fransk, tysk och italiensk opera kan dock skilja sig åt i hur den 
resonerar i bas och diskantregister. Opera är mycket energikrävande eftersom 
kvalitéerna i opera ibland jobbar mot varandra. Sob innebär t.ex. ett expanderat 
ansatsrör och twang ett förminskat. En konsekvens av detta blir vibrato. Tekniken 
anses vara riskfri förutom om tekniken är forcerad. 

 
I opera är ansatsröret och fickbanden (de falska stämbanden) utvidgade. Huvud och 
nacke är förankrat och sköldbrosket är lutat. Tungan är komprimerad. Epiglottis är 
sänkt och skapar ett mindre utrymme i ansatsröret. Struphuvudet jobbar både i högt 
och lågt läge, i högt läge för att bilda ett trängre utrymme under epiglottis och neråt för 
att få sobkvalité på klangen.  

 
 
 
Dessa kvalitéer mättes både genom akustisk analys och genom *laryngoskopi. Det framkom 
bl. a. att varje röstkvalité hade akustiska karaktäristiska skillnader (Estill i Nordström, 2006, s. 
23). 
 
På 80-talet utökade Estill sin forskning med ytterligare två röstkvalitéer. 
 

• Falsett: En röstkvalitet med mycket luft och lite intensitet. Den är flöjtliknande, svag 
och saknar vibrato. Kvalitén känns igen hos barn som sjunger fint. Den används i 
många stilar såsom jazz, pop och klassisk musik och låter bäst i högre register. 
 

           Stämbanden som i vanliga fall befinner sig i en horisontell position är här upphöjda     
           baktill p.g.a. att artenoidbrosken dras bakåt och vinklar stämbanden i en sned vinkel. 

     Stämbanden vibrerar snabbt och möter ett mycket litet motstånd. Ansatsröret är  
           normalstort och avslappnat. Röstkvalitén kännetecknas av att luftgenomströmningen  

     är större än i någon annan kvalité. 
 
 
• Belt: En röstkvalité som används flitigt i musikalmusik samt i pop och gospelmusik. 

Trots att den i vissa klassiska kretsar är föraktad förekommer den även här hos 
manliga sångare på riktigt höga höjder. Man hittar den också hos barn i lekparken och 
är det första ljud man åstadkommer som bebis. Klangen är ljus, distinkt och stark. 
Tekniken är energikrävande över hela registret och den kräver muskelarbete som 
förankrar huvud, nacke och kropp. Den är mycket fysiskt ansträngande. 

 
Det utmärkande för belting enligt Estill jämfört med andra sångtekniker är ett lutande 
ringbrosk som gör det möjligt att kunna använda tjocka stämläppar över hela registret. 
Stämläpparnas slutenfas kan då vara längre.(70% av tiden i varje cykel)Det höga 
subglottiska trycket under den slutna delen av fasen leder till ljudvågor med hög 
amplitud. Man kan sjunga mycket starkt. Struphuvud och tunga är högt placerade. 
Ansatsröret är litet och epiglottis sänkt. Både huvud och nacke är förankrat och så 
även torso. (se stöd)  
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Mycket viktigt för belting är bröstandning, en känsla av att luften står still. Vanlig 
bukandning drar ner struphuvudet och upphäver de nödvändiga inställningarna för 
funktionen (Estill i Nordström, 2006, s. 23-27). 

 
Estill är när denna uppsats skrivs över 80 år. Hon har idag många anhängare och hennes 
metod undervisas över hela världen av certifierade Estillpedagoger. Kända ”Estillianer” som 
Gillyanne Kayes fortsätter att utveckla och uppdatera hennes pedagogik.  
 
 
Seth Riggs 
 
 
Seth Riggs har en bakgrund som sångare på Brodway och på operahuset i New York. Tidigt i 
sin karriär märkte han dock att hans allra största talang låg i att hjälpa andra sångare att sjunga 
bättre. Riggs kontroversiella metod sågs inte med blida ögon av etablissemanget. Trots att allt 
fler sångare sökte sig till hans undervisning blev han utsparkad ur ”The National Association 
of Teachers” och förlorade dessutom sin tjänst på det college där han undervisade.  
 
Men sagan om Seth Riggs är en framgångssaga. Han flyttade till Los Angeles och fick snart 
ett rykte om sig att få ett bra resultat med sina elever. Allt fler provade hans metod, så 
småningom även celebriteter som Stevie Wonder och Al Jarreau.  
 
Idag är Seth Riggs en av världens mest etablerade sångpedagoger. Han undervisar i alla 
genrer och får ca 1000 nya studenter varje år. De flesta i Amerikas artistelit använder honom 
som röstcoach. Han föreläser och ger Master Classes om sångteknik över hela USA och i 
Canada (Riggs, 1992, s.9). 
 
 
Seth Riggs Metodik 
 
Andning och stöd  
 
Riggs anser att en sångare inte behöver arbeta med att andas korrekt om han/hon inte har dålig 
hållning eller höjer bröstet och axlarna under inandning. Andningen sker automatiskt och en 
sångare skall inte fokusera på att kontrollera sina andningsmuskler under sång. Resultatet av 
detta blir istället att det skapas spänningar i kroppen som kan få stämbanden att låsa sig. Intar 
man en god hållning, låter diafragman röra sig fritt och magmusklerna reglera denna sker 
andning och stödarbetet automatiskt.   
 
Riggs menar att det behövs mycket lite luft för att producera en bra ton. Inte heller när vi 
sjunger starka toner behövs det speciellt mycket luft för att stämbanden skall få hjälp att 
vibrera fritt. Enligt Riggs är det viktigt att hitta balansen mellan rätt luftflöde och 
stämbandarbete. Andningen skall vara naturlig och avslappnad (Riggs, 1992, s. 27). 
 
Riggs betonar att det är musklerna inuti larynx som ska stödja stämbanden i deras arbete. Han 
kallar dessa ”de inre musklerna” och nöjer sig med att förklara att de finns inuti larynx.  
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Att kompensera och justera tonhöjd och intensitet i tonen med musklerna utanför larynx 
skapar bara spänningar och försvårar för sångaren. Dessa muskler benämns ”de yttre 
musklerna” och ges inte någon ytterligare presentation (a.a.,). 
 
 
Resonans och röstlägen 
 
Det är stämbanden som bestämmer kvalitén på tonen men det är våra resonansutrymmen som 
ger den slutliga klangen, det som gör varje röst unik anser Riggs. Han skriver i sin bok 
”Singing for the stars” att en sångare känner av resonansen i tonen och upplever den placerad 
på olika ställen på huvudet. Han använder termen bröströst för det lägre tonläget och menar 
att sångaren här förnimmer att rösten kommer ut genom munnen, ibland även i bröstet. Med 
högre tonhöjd flyttas rösten mer och mer bakåt, förbi mjuka gommen, för att i huvudrösten ge 
en känsla av att komma ut genom den bakre delen av hjässan. Riggs nämner även en så kallad 
mellanröst som är en blandning av de båda övre rösterna (a.a.,).  
 
 
Speech-Level Singing 
 
Riggs menar att de festa sångare använder för stor muskulär ansträngning när de sjunger. 
Muskler som vi vanligtvis använder när vi ska tugga, svälja eller andas (de yttre musklerna) 
används för att manipulera struphuvudet och tvinga det till en höge eller lägre position. Detta 
för att åstadkomma rätt tonhöjd, en mer intensiv ton eller en ton med ”bättre kvalité”. Detta är 
dock ett felaktigt sätt att sjunga på eftersom det förhindrar stämbandens möjlighet att vibrera 
fritt inuti larynx menar Riggs. Endast när struphuvudet är i en avslappnad stabil position kan 
stämbanden röra sig fritt och förhålla sig till luftflödet. Ett avslappnat struphuvud är också det 
enda sättet att få en ton som innehåller en bra balans av övertoner och som inte blir otydlig 
eller urvattnad.  
 
Eftersom den yttre muskulaturen dessutom är delaktig i att forma språkljud, vokaler och 
konsonanter, kan dessa muskler inte samtidigt vara inblandade i själva skapandet av tonen. 
Placerar man struphuvudet i en ”Speech-Level” inställning (ett avspänt, lågt struphuvud) kan 
stämbanden vibrera utan inblandning från dessa yttre muskler, menar Riggs.  
 
Om en sångare kan lära sig att under sång hålla struphuvudet i samma låga bekväma läge som 
när han/hon talar kan sångaren hitta ett okonstlat och naturligt sätt att sjunga. Ingenting skall 
kännas annorlunda i halsen eller munnen när man sjunger i förhållande till när man talar. 
Hittar man detta läge kommer både tonen och orden att kännas och låta naturliga (a.a.,).  
 
Med denna inställning skall det inte vara ett problem att nå vare sig höga eller låga toner 
menar Riggs. Han poängterar att man inte ska försöka få rösten att göra någonting den inte 
redan gör naturligt. Han varnar för uttryck som ”vidga i halsen” för att komma lägre ner i sitt 
register och få en djupare ton (a.a.,). 
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Skarvar eller passageområden 
 
Riggs beskriver skarvar eller byte av register som ett ”passageområde”. Han menar att den 
första passagen är den mest kritiska. I dessa områden vill gärna de yttre musklerna hjälpa till 
att korrigera och ytterligare dra ut stämbanden för att nå högre toner. När de gör det spänns 
hela larynx och tonen blir forcerad och onaturlig.  
 
Riggs lösning på problemet är att använda mindre och mindre luft ju högre upp i tonhöjd man 
vill sjunga. Med minskat luftflöde till stämbanden ger man den inre larynxmuskulaturen 
möjlighet att sträcka ut stämbanden utan inblandning av den yttre. Eftersom det inte finns ett 
så högt lufttryck att arbeta emot är den yttre muskulaturen inte lika benägen att ”blanda sig i”. 
Det är när du använder mer luft än vad dina stämband och inre muskler kan hantera som de 
yttre musklerna tenderar att vilja blanda sig i vibrationsprocessen.   
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Undersökningen 
 
För att nå mitt syfte har jag valt att undersöka skillnader och likheter inom afrosångmetodiken 
genom kvalitativa forskningsintervjuer. En kvantitativ intervju syftar lite förenklat till att 
räkna eller mäta någonting. En kvalitativ intervju däremot fokuserar på att förstå varför något 
ser ut som det gör eller på att hitta mönster i det som undersöks (Trost, 2005 s. 14). I en 
kvalitativ intervju försöker man förstå hur den intervjuade känner och tänker, vilka 
erfarenheter den har och hur hans eller hennes föreställningsvärld ser ut (a.a. s. 23). 
 
En kvalitativ intervju kan ha hög eller låg grad av strukturering. Med en hög grad av 
strukturering följer man en och samma struktur för alla intervjuobjekt. I den ostrukturerade 
intervjun är upplägget mera fritt och variationerna större (Trost, 2005, s. 20). Mina intervjuer 
är halvstrukturerade i betydelsen att de undersöker ett antal bestämda områden och begrepp 
inom sångtekniken samtidigt som frågorna runt dessa begrepp kan variera beroende på 
intervjuobjekt.  
 
 
Urvalsförfarandet 
 
Som redan nämnts under avgränsningar har jag begränsat mig till att intervjua fem pedagoger 
verksamma i Stockholm.  
 
Pedagogerna är utvalda efter något eller några av följande kriterier: 

• De representerar en specifik inriktning inom afrosångmetodiken. 
• De besitter många års erfarenhet inom yrket 
• De har bidragit till utvecklingen av sångmetodiken genom t.ex. litteratur och/eller 

seminarier. 
• De är välmeriterade och högt ansedda pedagoger.  

 
 
Intervjuupplägg 
 
Intervjuerna är halvstrukturerade och är ett samtal runt ett antal citat och påståenden om 
röstens funktion, frågor rörande dessa samt nyckelord inom afrometodiken. Eftersom studien 
inte tillåter en heltäckande undersökning av röstens alla olika tekniska funktioner eller 
beståndsdelar har jag fokuserat intervjuerna runt sju rubriker eller ämnesområden inom 
sångtekniken. Orsaken till valet av dessa rubriker är att jag under mina år som sångstudent 
mött olika åsikter och tillvägagångssätt i arbetet med dessa. Under faktainsamlingen till denna 
uppsats förstärktes min övertygelse om urvalet ytterligare eftersom många pedagoger i den 
litteratur jag studerat även de varit motsägelsefulla.   
 
 
Genomförandet   
 
 
Några dagar innan respektive intervju hade alla informanter möjlighet att via mail ta del av de 
citat kring vilka intervjun fokuserade. Citaten är hämtade från litteratur skriven av etablerade 
sångpedagoger och röstforskare. De flesta citaten är skrivna på 2000-talet, det äldsta går dock 
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tillbaka till 40-talet. Tanken med citaten var att de skulle uttrycka olika åsikter och vara en 
källa till diskussion. Källan till citaten hölls anonym för informanterna tills efter avslutad 
intervju. Detta för att informanten inte skulle påverkas av källans bakgrund eller metodiska 
inriktning utan enbart se till innehållet. Alla citat samt kort info om författarna finns samlad i 
bilaga 3. 
 
Intervjuerna tog mellan en och en och en halv timma och dokumenterades med diktafon. 
Därefter sammanfattades de resonemang som uppstod. De informanter som önskat läsa 
igenom och ha synpunkter på sin sammanfattade intervju har haft möjlighet till detta. Vissa 
ändringar har gjorts efter dessa synpunkter. Jag har valt att redovisa varje informant för sig 
eftersom jag anser att det ger bilden av pedagogen mer helhet och rättvisa. De sammanfattade 
intervjuerna redovisas i sin helhet i bilaga 2. 
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Analys 
 
I intervjuer med fem erfarna sångpedagoger, alla med olika typer av inflytande och stor 
möjlighet att påverka sångpedagogiken i Sverige, gjordes jämförelser av skillnader och 
likheter i tankesätt runt röstfunktion, teknisk problemlösning och nyckelbegrepp inom 
sångpedagogiken. Här nedan startar analysen av detta material. För visst finns det delade 
meningar, men också mycket samstämmighet. För den intresserade finns, som tidigare 
nämnts, intervjuerna sammanfattade i sin helhet i bilaga 2. Eftersom pedagogerna som 
intervjuats är välkända och deras synpunkter har tyngd inom svensk sångmetodik anser jag att 
detta material kan vara av interesse för läsaren. De fullständiga intervjuerna läses med fördel 
innan analysen. 
 
Under varje rubrik finns de citat informanterna ställdes inför innan intervjun. Källan hölls 
anonym för informanten tills efter avslutad intervju. Citaten behövde inte nödvändigtvis 
kommenteras utan syftade främst till att vara ett diskussionsunderlag. 
 
 
Stöd 
 
 
Hanna Pegelow, (hämtat från Uggla, Moberg, ”Sångrösten som huvudinstrument”, 1976, s. 
17) 
 

Under all konstnärlig tonalstring är det inandningsmusklernas uppgift att hålla kvar luften i 
lungorna, utandningsmusklernas att driva ut den i mån av behov. På detta sätt uppstår en 
antagonism mellan in- och utandninsmuskler (s.k. andningsstöd). 
 

Knut Wikrot, (”Rösten -dess skolning och vård”, 1944, i Uggla, Moberg, 1976, s.17) 
 
Denna antagonism eller motstrid måste vara överflödig för att inte säga direkt skadlig. Man får inte 
försöka hålla luften tillbaka med absurditeter som andningsstöd, magstöd, luftkontroll. 

 
 
 
Fyra av fem pedagoger beskriver kontroll på andningen eller luftflödet som en del i sin 
definition av stödbegreppet. Daniel och Helena lägger dessutom till parametern ”hur 
stämbanden bemöter detta lufttryck”. Endast Ulrika definierar begreppet med en muskel, 
diafragman. Tre av pedagogerna beskriver att två olika muskelområden är delaktiga i 
stödarbetet, diafragmasystemet med diafragman och de fyra utandningsmusklerna (se under 
andning) samt lungornas interkostalmuskulatur. 
 
Daniel och Ragnhild tar fasta på ordet ”stöd” och drar paralleller till dess traditionella 
betydelse ”att stödja något”. Ragnhild talar om en ”luftpelare” som stödjer tonen. Daniel och 
Helena understryker dessutom vikten av att lägga anspänningen så långt ifrån halsområdet 
som möjligt. 
 
När det kommer till andningen och hur man som sångare skall hitta sin aktiva andning har 
informanterna delade meningar. Ragnhild och Helena tycker att man skall hitta stödet via den 
lugna andningen. Den upplevs vid sömn eller vila. Helena menar att andningen ska kunna 
kännas så djupt ner i kroppen som till nedersta muskelfästet för de raka magmusklerna. 
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Ragnhild talar om att hitta den oförstörda, naturliga andningen som finns hos bebisar. Hon 
använder begrepp som att ”medvetandegöra” och att ”det finns tid”. Ulrika däremot är av en 
annan uppfattning och menar att en sångares andning påminner mer om en joggares. Den 
djupare andningen är bra när man mediterar eller utövar yoga men fungerar inte på scenen. 
Man skall ”andas i lungorna”. Det är den nedre delen av revbenen som rör sig, menar hon.   
 
Daniel är ensam om att beskriva valet av olika strategier i en sångares stödarbete. Beroende 
på sångaren förutsättningar och vad man vill uppnå kan man separera stödmuskulaturen och 
lägga mer arbete hos antingen diafragmasystemet eller interkostalmuskulaturen.  
 
Ragnhild vill helst inte använda stödbegreppet överhuvudtaget i sin undervisning eftersom 
hon anser att det kan blockera och krångla till det för sångaren. Helena är lite inne på samma 
linje när hon talar om att för många namn på muskulatur som arbetar kan förvirra en 
nybörjare. 
 
Annika däremot betonar vikten av att ha utgångspunkt i anatomin när hon undervisar. Hur 
man lär ut förståelse av just stödet varierar dock beroende på vilken inlärningsmodell eleven 
som undervisas bäst tar till sig.   
 
För att hjälpa eleven hitta den aktiva muskulaturen beskriver flera pedagoger att de låter 
eleven ligga ner. Ulrika och Daniel använder sig också av ”hostkänslan”. Ulrika beskriver 
dessutom att hon hittar stödfunktionen hos en elev med hjälp av att dra paralleller med ett 
toalettbesök. Hon får eleven att hitta stödet genom att krysta som när man sitter på toaletten. 
Annika menar att detta ger spänningar i halsen. 
 
Alla pedagoger är överens om att man alltid använder sig av någon form av stöd vad man än 
sjunger. Stödet ser dock olika ut beroende på låt och genre. Pedagogerna är dessutom överens 
om att stödets grundläggande egenskaper ser likadana ut hos både klassiska sångare och 
afrosångare.   
 
 
Struphuvudets placering  
 
 
Hanna Pegelow, (hämtat från Uggla, Moberg, ”Sångrösten som huvudinstrument”, 1976, s. 
28) 

 
Skolade sångare har små struphuvudrörelser, natursångare stora. På tonens höjd har struphuvudets 
högre eller lägre ställning ingen som helst inverkan…Att genom tryck eller press kvarhålla 
struphuvudet under eller i medelställning är skadligt och borde ej få förekomma. 
 

Catrin Sadolin, ”Komplett sångteknik”, (2006) 
 
Struphuvudet skall alltid höjas vid höga toner och sänkas vid djupa toner. Om en sångare håller 
fast sitt struphuvud i ett för lågt läge kan de höga tonerna inte nås. Det är därför mycket viktigt att 
INTE hålla fast struphuvudets placering utan låta struphuvudet komma upp till det höga läge som 
passar tonhöjden. 
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Johan Sundberg, ”Röstlära”, (2001) 
 

Inom sångpedagogik brukar man anse att man strävar efter en larynxinställning 
som är bekvämt låg vid alla fonationsfrekvenser. 

 
 
 
Alla pedagoger är eniga om att hur man väljer att placera sitt struphuvud är en stilfråga.  
 
Annika menar dock att det är skadligt att hålla sitt struphuvud i ett och samma läge över ett 
tonomfång. Hon menar att varje ton har sin struphuvudsplacering och att denna blir högre och 
högre ju högre upp i tonområdet sångaren kommer. Inom varje tons respektive 
struphuvudsplacering finns det sedan variationsmöjligheter där hänsyn till genre och 
klangideal tas.  
 
Ulrika är inne på samma linje. Hon tror inte att det är bra att hålla kvar struphuvudet i ett lågt 
läge, varken för afrosångare eller klassiska sångare. Struphuvudet skall vara avspänt men 
tillåtas vara rörligt. Ulrika menar också ett det klassiska soundet lika mycket uppnås med ett 
höjt gomsegel som med ett sänkt struphuvud.  
 
Daniel är av en annan åsikt. Han tycker det är självklart att man kan sjunga höga toner med ett 
lågt struphuvud och menar att det gör man hela tiden i den klassiska genren. Man kan även 
hitta det lägre struphuvudet i vissa hårdrocksgenrer. Om man inte försöker ha struphuvudet 
placerat i ett lågt läge är det naturliga för struphuvudet att följa tonens höjd. Daniel menar 
dock att struphuvudet kan ha en tendens att inte åka tillbaka till ursprungsläget ett tag efter att 
en sångare har sjungit höga toner. Detta kan vara ett problem ur hälsosynpunkt. Det höga 
läget kan enligt vissa ”skolor” orsaka spänningar i rösten, enligt Daniel.  
 
Även Ragnhild menar att det naturliga för struphuvudet är att röra sig uppåt med stigande 
tonhöjd. Man skall inte försöka hålla struphuvudet stilla om det vill röra på sig. Det låga 
struphuvudet hittar man i den klassiska genren och i viss hårdrock enligt Ragnhild.  
Hon menar också att om man är frisk i rösten finns det inga begränsningar för vad rösten kan 
göra. Få saker är farliga.  
 
Här är Helena av en annan uppfattning. Hon tycker att det finns en övertro till sångteknik och 
menar att alla sångare inte kan sjunga allting. Åtminstone inte utan konsekvens. Många 
popsångare placerar struphuvudet i ett för högt läge när de sjunger i fullrösten vilket resulterar 
i att de forcerar rösten. Om hon måste välja ett av ovanstående citat väljer hon det som 
uttrycker att man bör sträva efter en struphuvudställning som är bekvämt låg. Helena vill inte 
vara dogmatisk och säga att struphuvudet alltid skall bete sig på ett visst sätt, eftersom röster 
fungerar olika och alla har olika fysiologiska förutsättningar (kort eller lång ansatsrör, längden 
på stämbanden m.m.). Hon menar att det finns olika sätt att nå samma mål.  
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Egalisering och register 
 
 
Zanger Borch, ”Stora sångguiden”, (2005) 

 
Röstregister är en benämning på toner som har samma typ av klang och liknande 
vibrationsmönster… Bröstregister och falsettregister är de benämningar jag använder. Kvinnor och 
män använder rösten på liknande sätt inom rock, pop och soulgenrerna och därför gör jag ingen 
skillnad i registerbenämningen mellan könen.  
 

 
Sundberg, ” Röstlära”, (2001) 
 

Många författare anser att det finns två grundregister i mansrösten och tre i kvinnorösten. 
 

Sadolin, ”Komplett sångteknik”, (2006) 
 
Ett register är bara ett skapat begrepp/namn för att särskilt ton område och har inget att göra med 
röstens klang eller sättet man sjunger på.  

 
 
 
Helena, Ragnhild och Ulrika definierar begreppet register som ”området mellan en persons 
högsta och lägsta ton”. Ragnhild lägger dessutom till att registerbegreppet också kan användas 
i en mera generell betydelse och då som kvinnors eller mäns ungefärliga röstomfång.  
 
Daniel hänvisar till vetenskapen och menar att i den professionella röstvärlden används 
begreppet för att beskriva en ”röstfunktion”. T.ex. bröstregister eller falsett.  
 
Annika håller med i det sista citatet. Hon använder inte ordet i sin metodik eftersom hon anser 
att det är ett förvirrat begrepp men menar att ett register är ”de toner man väljer att samla”. 
  
Alla pedagoger förutom Daniel menar att ordet register inte har någonting med röstens klang 
eller funktion att göra. Daniel däremot menar att de olika registren beskriver t.ex. 
stämbandsfunktion och övertonsrikedom. Enligt honom kännetecknas bröstregistret av att 
vokalismuskeln är sammandragen och stämbanden är tjocka. Röstens klang är rik på 
övertoner. I falsetten däremot svänger endast kanten på stämbanden. Rösten är grundtonsrik 
och stämbanden släpper igenom mycket luft.  
 
För att enkelt och pedagogiskt förklara hur en röst är uppbyggd väljer Daniel att ge både mäns 
och kvinnors röster en uppdelning mellan falsett och bröstregister. Han menar att det även 
finns ett mixregister där stämbanden intar ett mellanläge mellan de två ”ytterligheterna” 
falsett och bröstregister. Det är dock väldigt svårt att beskriva och definiera en sådan röst 
eftersom den hela tiden är föränderlig.  
 
Flera andra pedagoger tänker delvis på samma sätt men med vissa avvikelser.  
 
Helena har bytt begreppet register mot ord som fullröst och att ”sjunga i lågt register” 
(register används då i betydelsen tonområde). Hon tycker att en mansröst är uppbyggd av en 
fullröst och en falsett men är mera kluven till hur hon ska förklara kvinnors röst. Att dela upp 
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kvinnorösten i två stora klossar, huvudklang och bröstklang, tycker hon inte passar för dagens 
sångare. I undervisningen talar hon om att sjunga i lågt register och att ”slanka ut”, sjunga 
med tunnare stämband, på höjden. I mäns falsettröst slackar stämbandskanten och stämbanden 
sluter inte tätt. Kvinnors övre register har större täthet än mäns falsett.  
 
Även Helena tycker att det finns en mixröst och precis som Daniel tycker hon den är svår att 
definiera var den börjar och var den slutar. Stämbanden sträcks ut i denna funktion men 
behåller ändå sin stämbandsmassa från det låga röstläget, enligt Helena.  
 
Ulrika byter också ut registerbegreppet och beskriver röstens uppbyggnad hos kvinnor med 
bröstklang och huvudklang. Stämbanden vibrerar på hela det yttre stämbandet i bröstklangen 
och halva det inre stämbandet i huvudklang. Kvinnor har även en mixklang men denna ”röst” 
har ingen egen stämbandsfunktion utan är istället en placeringsfråga. Stämbanden arbetar 
antingen som i bröst- eller huvudklang. Mäns röst förklarar Ulrika med termerna bröstklang 
och falsett. Mäns falsett är inte samma sak som kvinnors huvudklang och inte lika användbar. 
Hos män kan även något som Ulrika kallar för halvröst infinna sig. Rösten arbetar i 
falsettfunktionen men placeringen på rösten gör att den låter ”köttigare”.  
 
Ragnhild menar att män och kvinnor i huvudsak använder sig av fullröst och falsett. Hon 
säger dock också att kvinnors falsett ligger ovanför det som brukar kallas huvudklang och ger 
därmed kvinnorösten tre ”delar”. Hon menar att stämbandens funktion är likadan över hela 
rösten förutom i falsetten då stämbanden vibrerar med kanten. Olikheter i klangfärg mellan 
exempelvis kvinnors bröstklang och huvudklang sitter inte i stämbandsfunktion utan i 
munhålan. Även Ragnhild talar om en mixröst som hon främst tycker finns hos män. Hon är 
osäker på exakt hur stämbanden arbetar i detta läge men menar att man borde kunna se det om 
man genom forskning studerar stämbanden.  
 
Annika väljer en helt annan väg än de övriga pedagogerna. Att rösten låter olika och har olika 
sound förklaras inte med begreppet register eller bröst- och huvudklang utan istället med att 
rösten har olika röstkvalitéer. En röstkvalité är en inställning som kännetecknas av ett visst 
sound och ett visst sätt att utföra denna. Det finns fyra olika kvalitéer och alla förutom 
*overdrive kan sjungas över hela röstomfånget. För att beskriva röstens högre eller lägre 
tonläge används förklaringar som ” det mycket djupa läget”, ”det djupa läget” osv. Annika 
anser att stämbanden fungerar på samma sätt på alla funktioner och i alla tonlägen. De 
förändringar som av vissa förklaras med olika aktivitet i t.ex. vokalismuskeln menar Annika 
istället är akustiska. De förändringar som sker, sker ovanför struphuvudet.  
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Registerbrott  
(skarv) 
 
 
Sadolin, ”Komplett sångteknik”, (2006, s. 62) 
 

På samma sätt som det inte finns några skarvar eller brott på ett gummiband är det heller inte några 
brott eller skarvar på rösten. De olika brott och skarvar en sångare kan uppleva, beror på 
funktionsbyten, inte byten mellan register. 

 
Bunch Dayme, ”the Performer’s voice”, (2005, s. 63) 

 
For effective singing, the change of vocal fold length and thickness from low pitch to high ones 
must be smooth and graduated. When antagonistic muscles do not release as the pitch ascends, the 
vocal folds are prevented from stretching properly, the tone becomes heavy and forced, and breaks 
in register can occur.   
 

Sundberg, ”Röstlära”, (2001, s. 285)  
 

Registerbrott, hörbara, plötsliga, oavsiktliga eller avsiktliga registerväxlingar, ofta mellan 
bröstregister och falsett. 
 

 
 
Daniel definierar en skarv som ett byte mellan två register, t.ex. bröstregistret och falsetten. 
För att det ska bli ett tydligt brott måste sångaren arbeta med ytterligheterna i 
funktionerna/registren. Daniels sätt att ta sig an ett ”skarvproblem” om rösten skall sjunga 
nerifrån och upp är att ”tunna ut stämbanden”. Sångaren måste sänka volymen, alltså minska 
på lufttrycket och samtidigt vara extra aktiverad i stödet. Att sjunga med ett sänkt struphuvud, 
en gäspkänsla, kan också underlätta. Att placera rösten på ”samma ställe” för att underlätta en 
övergång mellan registren ställer sig Daniel frågande till. Han är tveksam till om det över 
huvud taget finns en placering av tonen och menar att det är ansatsröret som ändrar sin form 
och ger oss olika resonanser. Vi kan dock ha en känsla av att tonen klingar på ett ställe, t.ex. i 
”masken”. Om det finns placering är vokalerna placerade på olika ställen, menar Daniel. På 
denna punkt tycker Ulrika precis tvärt om. Hon menar att själva nyckeln till att egalisera 
rösten och minimera skarven är att placera rösten på samma ställe. Alla vokaler skall placeras 
på samma ställe som vokalen ”i” enligt Ulrikas metodik. Ett avspänt struphuvud är också en 
förutsättning för en smidig övergång. Hon definierar skarv som ”ett funktionsbyte i 
stämbanden”.  
 
Ulrika är ensam om att nämna något hon kallar sopranskarven. Denna skarv infinner sig runt 
e2 hos kvinnliga sångare. Stämbanden har samma funktion över denna skarv som under, de 
arbetar alltså i huvudklangsläget anser Ulrika (se under egalisering/register). 
 
Ragnhild vill helst inte använda begreppet skarv. Hon tycker inte att elever skall fokusera på 
denna eftersom hon anser att det oftast inte är ett problem. För att överbrygga en eventuell 
skarv kan eleven ”byta röst innan han/hon behöver det”. Det kan också hjälpa om man har ”ett 
litet hål” fram i munnen. Det gör att man sjunger med mindre lufttryck, menar Ragnhild. Att 
sänka struphuvudet kan också underlätta övergången.  
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Helena känner igen sig i Bunch/Dyames citat. Hon menar att skarven gör sig påmind när de 
antagonistiska musklerna förlorar sin jämvikt. För att ta sig över skarvområdet är det viktigt 
att ha ett avspänt struphuvud, att inte koppla på restriktorerna runt struphuvudet samt att ha en 
extra förankring i stödet. I arbetet med eleven utgår Helena från ett bekvämt tonläge i elevens 
röst. Utifrån denna avspända röst och känsla erövras sedan allt högre tonområde.  
 
Annika känner igen sig i Sadolins citat men tycker även att Sundberg beskriver skeendet bra. 
Hon menar dock att det är ett brott mellan funktioner och inte mellan register. Väljer man som 
sångare att sjunga i en och samma funktion över röstens alla toner inträder inget brott. Vill du 
däremot byta funktion måste du öva för att hjälpa rösten hitta den ultimata övergången. Sättet 
du byter mellan funktionerna ser olika ut beroende på vilka funktioner du byter emellan.  
 
 
 
Tungan 
 
 
Madelene Uggla, ”sångröstens behandling” (1960, s. 15) 
 

Alla vokaler måste uttalas med tungryggen höjd upp mot gommen… Kom ihåg att den höga 
tunginställningen är tungans naturliga läge vid sång. 
 

Catrine Sadolin, ” Komplett sångteknik” (2006, s. 48) 
 
Just det faktum att tungan spänns under sång får många pedagoger att ägna oproportionerligt 
mycket uppmärksamhet åt eventuella spänningar i bak tungan.  
 

 
 
Annika ställer sig bakom Sadolins citat. Hon anser att det är ovanligt med spänningar i tungan 
och att om de uppstår beror de ofta på en sångteknisk brist någon annanstans. För att lösa 
spänningar i tungan skulle Annika rekommendera en elev att försiktigt hålla i och dra ut 
tungan samtidigt som eleven sjunger upp och ner över sitt tonomfång tills spänningarna 
släpper. Tungans är delaktig i formandet av språkljuden och även i förändringar av röstens 
klang. Ligger tungan platt i munnen får rösten en ljusare karaktär och är den mera 
komprimerad blir klangen mörkare, menar Annika.  
 
Daniel fokuserar inte så mycket på tungans funktion i sin metodik. Han menar att dess arbete 
brukar ”lösa sig självt”. Vill man förebygga spänningar i tungan är det bra att sjunga med en 
hög tungrygg. Följden av det kan dock bli ett högre placerat struphuvud och således en ljusare 
klang. Den tredje formanten förstärks.  
 
Helena anser att en bakåtsträvande tunga kan ha en negativ påverkan på mjuka gommen och 
struphuvudet. Tungan skall arbeta framåt för att möjliggöra mjuka gommens höjning och 
struphuvudets sänkning.  
 
När det gäller tungstretchning och tungmassage är alla pedagoger emot att kraftigt dra i eller 
stretcha tungan eftersom det kan skapa slemhinneskador och förslitningar i tungan. Några 
pedagoger menar att försiktig massage kan hjälpa men att det är viktigt att gå till en massör 
med gedigen utbildning. Det är dock en tillfällig lösning. Annika vill inte alls rekommendera 
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massage.  De flesta pedagoger rekommenderar att se över sin teknik om man har problem 
med spänd tunga.  
 
Ulrika nämner det faktum att tungan bara har ett fäste och därför tenderar att dra mot detta 
fäste som en anledning till att muskeln kan bli spänd. Hennes recept är att sjunga snabba 
sångövningar där tungan får arbeta mycket.  
 
För att få bort spänningar i tungan måste eleven först vara medveten om att de finns menar 
Ragnhild. Ett bra sätt att själv se om tungan rycker eller vill dra bakåt är att sjunga på ett aaa. 
Eftersom munnen då är öppen ser man hur tungan arbetar. Att försiktigt hålla fast tungan och 
sjunga på ett nnn kan också hjälpa. Det är svårt att bli av med spänningar i tungan eftersom de 
ofta hänger ihop med att man också spänner sig när man talar. Enligt Ragnhild ger en hög 
tungrygg ett nasalt sound. Tungans frihet och avspänning påverkas av ett antal faktorer bl.a. 
huvudets placering och hur avspända vi är i käken.  
 
 
Käken 
 
 
Kullberg, Sjögren, ”Sing it” (1994, s. 17, s. 19) 
 
(Instruktion till sångövningar på höjden.) 
 

Sjung alla övningar med stor käköppning och mycket klang. 
 

(Instruktion till artikulationsövning i Bröstklang.) 
 

 I bägge fallen skall man sträva efter stor käköppning och att det är roprösten som används. 
 
Bunch Dayme, ”the Performers voice” (2005, s. 91) 
 

sing or speak with the tip of your forefinger between your teeth near the front on the side. Do not 
open your mouth any more than that… When the jaw overworks, it prevents the tounge and palate 
from doing their jobs. 
 

Sadolin, ”Komplett sångteknik”, (2006, s. 53) 
 
Det gäller alltså att gradvis öppna munnen mer och mer när tonhöjden stiger. Ju högre tonläge 
desto öppnare mun. 
 
 

 
Annika instämmer delvis med det sista citatet. Hon menar att man under sång bör öppna 
munnen mer på höga och låga toner och mindre i mellanläget. På riktigt höga eller låga toner 
skall munnen dessutom öppnas i sidled. Det är viktigt att inte skjuta fram käken. Hur man 
öppnar munnen och använder käken beror också på vilken funktion man väljer att sjunga i.  
 
Daniel menar att man inte behöver vara så kategorisk om man behärskar röstfysiologi. 
Munnen öppnas olika mycket beroende på hur du som sångare vill låta. Han tycker inte att 
man ska lägga på en sångare ”en massa måsten”. Det viktiga är att vara fri och avspänd i 
käken. För att uppnå detta kan man med fördel använda sig av massage på och runt 
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käkmuskulaturen. Daniel är för en rörlig käke när det kommer till artikulation. I röstvårdande 
syfte kan det dock vara hälsosamt att sjunga övningar där käken är mer stillastående.  
 
I denna fråga har Helena en annan uppfattning. Hon tycker att man som sångare skall försöka 
hålla käken så stillastående som möjligt för att undvika låsningar längre ner i instrumentet. 
När det gäller käköppning tycker Helena att man ofta förväxlar käk- och munöppning med 
inre öppning. Det är viktigt att ”släppa käken” men man behöver inte nödvändigtvis ha en 
öppen mun som ett resultat av det. För afrosångare tycker Helena att det är bra att ha en 
utgångspunkt i en lite mindre käköppning. Detta håller instrumentet mera fixerat.  
 
Ulrika delar samma uppfattning som både Daniel och Helena. Hon reagerar på Sadolins citat 
och tycker att det är stelt att begränsa sig till ”ett sätt”. Käkens öppning påverkar klangfärgen 
hos rösten. Kanske vill sångaren ha en klang man får av att ha en liten munöppning på höjden. 
Precis som Helena talar Ulrika om den ”inre öppningen” i svalg och ansatsrör, och att man 
kan lära sig ha stor inre öppning utan att öppna munnen speciellt mycket.  
 
Till skillnad från de övriga pedagogerna menar Ulrika att käken rör sig nedåt, framåt.  
 
Även Ragnhild är av uppfattningen att käken påverkar artikulationen och röstens klangfärg. 
En sångare skall variera sin mun- och käköppning beroende på stil och vad man vill uttrycka. 
De skolor eller genrer som lär ut att man skall sjunga med stor munöppning brukar fokusera 
mer på röstens klang än på dess artikulationsmöjlighet, menar Ragnhild. Hon tar klassisk sång 
som ett exempel samt vissa genrer där man ”wailar” mycket.  
 
 
 
Belting 
 
Zanger Borch, ”Stora sångguiden”, (2006, s. 61) 
 

Tekniken kännetecknas av ett högt lungtryck, högt tonläge och höjd struphuvudsställning. 
Benämningen kommer av att man sjunger starkt, ropar ut (belt out). Belting sjungs i den övre 
delen av bröstregitsret. 

 
Sadolin, ”Komplett sångteknik”, (2006, s. 111) 
 

Belting kan användas på alla tonhöjder av både män och kvinnor. För att uppnå funktionen belting 
måste man twanga larynxtuben… Det måste dock alltid finnas en viss grad av twang, annars rör 
det sig inte längre om Belting. 

 
 
 
Annika ställer sig bakom Sadolins citat. Enligt Komplett Sångteknik kan man sjunga 
funktionen belting över hela röstens tonområde. Struphuvudet intar en hög ställning och 
tonkvalitén innehåller mycket twang. Rösten är stark och skrikig. Den pedagogiska bilden i 
Komplett Sångteknik av hur man åstadkommer twang är genom ett sänkt epiglottis. Det som 
faktiskt händer är att man skapar en förträngning i ansatsröret nära struphuvudet. Det bildas 
en liten förstärkare över stämbanden menar Annika.  
 
Daniel ställer sig bakom sin egen definition av begreppet belting. Han anser att begreppet 
främst tillhör musikalgenren. Pop- och rocksångare sjunger mera varierat och man kan inte 
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prata om ett enskilt sound på samma sätt. Daniel nämner att olika skolor har olika definitioner 
på begreppet. De flesta ställer sig dock bakom att belting sjunges i högt tonläge, med stark 
volym och med ett visst mått av bröstregisterton i klangen.  
 
Helena och Daniel delar uppfattningen att belting passar bäst på Broadway, i musikalgenren. 
Pop-belting är inte lika nasalt placerad som musikal-beltingen.  
 
Helena menar att det som definierar belting är ett högt lungtryck, ett något högre placerat 
struphuvud och en starkt fokuserad ton. Rösten kan användas över större delar av registret 
men är mycket krävande på höga och låga toner. Runt g1 har kvalitén som bäst 
förutsättningar. När Helena arbetar med belting hos popsångare använder hon hellre begrepp 
som bröstklang. 
 
Ulrika förklarar belting som en välplacerad bröstklang. Rösten låter starkt och mycket och blir 
gärna nasal i musikalgenren. Placeringen är mycket viktig annars tenderar klangen att bli 
skrikig. Kvinnor kan ”belta” upp till ca d2 eller eb2. Ulrika anser att belting utförs olika 
beroende på sångarens förutsättningar. För att hitta rösten hos en sångare arbetar hon med att 
denne skall kunna sjunga en stark ton i bröstklang.  
 
Ragnhild tycker att belting är svårt att definiera. Hon menar att det är ett nytt begrepp och att 
det inte finns så mycket forskning på området. Hon ställer sig dock bakom Estills definition 
av begreppet. Hon tycker inte att kvalitén nödvändigtvis måste sjungas i bröstklang utan att 
den även kan förekomma i mixklang. Precis som Helena menar Ragnhild att belting låter 
olika beroende på genre.   
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Diskussion 
 
Stöd 
 
Enligt Sundberg (2001) är stödbegreppets exakta innebörd oklar. Han beskriver det dock som 
en känsla av balans mellan aktiviteten i andningsmuskulaturen och fonationen. En 
ändamålsenlig styrning av det subglottiska trycket.  
 
För att andas behöver vi både inandningsmuskulatur (de yttre interkostalerna samt 
diafragman) och utandningsmuskulatur (de inre interkostalerna samt de fyra 
bukväggsmusklerna, se under andning). Att beskriva stödet som enbart ”diafragman”, som en 
av pedagogerna gör, anser jag därför vara en förenkling eftersom muskeln i sig själv inte kan 
kontrollera utflödet av luft.  
 
Ragnhild vill helst inte använda stödbegreppet alls eftersom begreppet är oklart och eleven 
kan ha en felaktig förförståelse av ordet och därför krångla till sången. Detta ser jag inte som 
en lösning på problemet. Det måste vara pedagogens uppgift att kunna ge eleven en korrekt 
uppfattning av begreppet och dess funktion. Pedagogen måste även bedöma om det gynnar 
eleven att känna till stödets fysiologiska detaljer eller om det i elevens tidiga sångutveckling 
räcker med att förstå hur stödet praktiskt skall kännas och användas.  
 
Den största olikheten i pedagogernas sätt att se på stöd anser jag vara deras olika inställning 
till sångandning samt var i kroppen det huvudsakliga stödarbetet sker. Ragnhild och Helena 
beskriver att andningen skall kännas djup ner i buken, ända ner till de raka bukmusklerna 
nedre fäste, och att en känsla av lugn och avslappning är eftersträvansvärd. Andningen 
jämförs vid vilo- eller sömnandning. Ulrika däremot menar att i praktiken, på scenen, finns 
det inte tid till detta. Hon jämför en sångares andning med en joggares och menar att det 
mesta av stödarbetet sker i lungorna och inte längre ner i buken. Om man dessutom ska dansa 
kan man inte ”släppa buken” för då ramlar man, menar hon. Jag förknippar det Ulrika 
beskriver med den andningsstrategi Sundberg tar upp i ”Röstlära” (2001) som innebär att 
sångaren fonerar med indragen bukvägg. Sundberg menar att detta gör att diafragman sträcks 
och att det i sin tur innebär att man kan göra plötsliga sänkningar av det subglottiska trycket, 
t.ex. för snabba inandningar. Denna effekt kan man dock som sångare även åstadkomma med 
en expanderad bukvägg så länge man sjunger med en hög och expanderad bröstkorg. Enligt 
Sundberg finns det ett antal olika andningsstrategier men att nämna alla blir för komplicerat 
för denna diskussion. Kanske kan man förenklat sammanfatta pedagogernas olika 
utgångspunkter med Daniels stödbeskrivning. Han beskriver att man kan använda sig av en 
högre placerad andning och muskelaktivitet samt en lägre. Han menar att dessa strategier är 
mer knutna till sångarens grundförutsättning (T.ex. kraftig eller svag röst) än låtval och genre, 
även om dessa faktorer givetvis påverkar.  
 
Ulrika nämner i sin beskrivning att hon hjälper eleven hitta stödet genom att använda sig av 
det hon kallar för ”toamuskulaturen”. Jag delar Ulrikas uppfattning att övningen tydliggör 
upplevelsen av att diafragman aktiveras men jag upplever också en anspänning och en 
sammandragning i halsen. Som sångare är det viktigt att ha ett öppet, avspänt svalg eftersom 
det underlättar sången och är mer och hälsosamt. Kayes använder sig av en 
”medvetandeövning” i sin bok ”Singing and the actor” (2004). Övningen syftar till att 
sångaren skall känna hur det känns när strupen och de falska stämbanden drar ihop sig. Även 
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om Kayes inte använder ord som ”toamuskulatur” anser jag att hon aktiverar muskulaturen på 
samma sätt som när man ”krystar på toaletten”. Övningen går ut på att hon låter en person 
sitta på en stol med benen i luften samtidigt som denne försöka lyfta sig själv. Enligt Kayes är 
det just denna typ av anspänning man vill komma bort ifrån vid sång (Kayes, 2004, s.11).  
 
Att använda sig av ”toamuskeln” kan säkert vara ett snabbt sätt att lokalisera diafragman. 
Risken, anser jag, är dock inte enbart att aktivera konstriktormuskulaturen i halsen utan att 
man också ger eleven bilden av ett stöd där luften skall pressas eller krystas ut.  
 
Riggs varnar i sin metodik för att använda ett överdrivet eller ansträngt luftflöde och menar att 
detta är extremt farligt för rösten. Han talar om vikten att hitta precis rätt mängd luftflöde som 
mjukt och utan forcering möter stämbanden och får dessa att vibrera. Detta luftflöde behöver 
ofta vara mindre än vad man tror. Används för mycket tryck, som Riggs anser att uttrycket 
”att sjunga med diafragman” uppmuntrar till, blir stämbanden spända och sångaren ofri 
(Riggs, 1992, s.93). 
 
 
Struphuvudets placering 
 
 
När det gäller struphuvudets, larynx, placering är informanterna ganska samstämmiga. Alla är 
överens om att det är en fråga om stil huruvida man väljer att ha ett högre eller lägre placerat 
struphuvud. De flesta anser också att det mest naturliga för struphuvudet är att följa med 
tonen upp. Annika är den som jag anser vara mest tydlig och konkret i sin metodik men också 
den mest kategoriska. Hon menar att varje ton har sin larynxhöjd och att det inom varje ton 
finns variationer i larynxhöjd som påverkar soundet. Detta gäller för klassisk- såväl som 
afrosång, alltid, på alla toner. Flera av de andra pedagogerna reagerar på komplett sångtekniks 
kategoriska sätt att säga ”hur det är”. 
 
Sundberg menar att i vanligt tal höjs struphuvudets placering med ökad tonhöjd men att denna 
tendens ser annorlunda ut i sång där struphuvudet är mer stillastående. Min gissning är att 
Sundberg i första hand talar om sång i den klassiska traditionen. Sundberg nämner nämligen i 
sin bok ”Röstlära” (2001) en undersökning som gjorts av Tom Cleveland och Ed Stone i 
Nashville. Här framkommer att sångare i countrygenren använder sitt instrument på liknande 
sätt som när de talar. Larynx är alltså mera rörligt. Eftersom countryn ligger nära både pop- 
och rocksång är det troligt att det är likadant för sångare i dessa genrer.  
 
Här finner jag något jag anser vara en motsättning i Riggs metodik. Riggs (1992 talar sig 
varm om nödvändigheten av ett lågt placerat struphuvud samtidigt som han som han tar talets 
låga placering av struphuvudet som referens. Enligt Sundbergs forskning varierar dock 
struphuvudets höjd med tonhöjd under tal.  
 
Helena är den pedagog som mest förespråkar den låga larynxinställningen, även i afrosång. 
Orsaken är att hon har erfarenheter av afrosångare som forcerar sin röst och blir trötta av ett 
högt placerat struphuvud. Enligt Sundbergs forskning finns det ett samband mellan pressad 
röst och ett förhöjt struphuvud. En höjning av larynx ökar dessutom adduktionskraften, 
kraften som sluter stämbanden, och denna parameter skulle också enligt min bedömning 
kunna utgöra ytterligare en belastning på stämbanden. Viktigt att understryka är dock att ett 
högt stuphuvud inte nödvändigtvis innebär att sångaren sjunger pressat. Sundberg menar att 
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framförallt sångerskor kan tjäna på att ha ett högt placerat struphuvud i högre tonlägen. Detta 
påverkar i första hand den första formanten. 
 
Enligt Estill beror struphuvudets placering på vilken röstkvalité man väljer att använda. I t.ex. 
twang och belting är larynx i ett högt läge medan det i sob är lågt placerat. Enligt Estill 
korrelerar alltså struphuvudets placering inte med tonhöjd.  
 
 
 
Egalisering och register 
 
 
Att resonera om registerbegreppet är svårt eftersom inte ens röstforskningen är enad i 
sin ståndpunkt. I forskningssammanhang används registerbegreppet för att beskriva en 
röstfunktion, ” Ett register är ett fonationsfrekvensområde inom vilket alla toner låter på liknande sätt 
och verkar som om de producerats på likartat sätt.” som Sundberg skriver i sin bok ”Röstlära” 
(2001, s. 69). Att de producerats på likartat sätt innebär t.ex. att vokalismuskelns 
aktivitet ser ut på samma sätt, att stämbanden är korta och tjocka eller långa och smala. 
Även glottisvåg och tonens balans av övertoner och grundton skiljer sig åt för de olika 
registren. (se under Röstens register enligt Johan Sundbergs forskning)  
 
Det finns betydande forskning som pekar på att dessa olikheter mellan registren faktiskt 
existerar men eftersom det inte finns en hundraprocentig enighet måste kommande 
diskussion ske med stor ödmjukhet. 
 
Det vi i denna uppsats kan konstatera är att flertalet informanter (alla utom Daniel) inte 
använder begreppet register på ovan beskrivna sätt. De ger istället ordet betydelsen av en 
persons röstomfång eller ett tonomfång, vilket som helst. När de ska förklara röstens olika 
register används istället ord som huvudklang eller bröstklang som egentligen syftar på var 
rösten känns i kroppen, var den resonerar (Se under rubriken Seth Riggs, Resonans och 
röstlägen). När inte heller dessa begrepp räcker till för att de är begränsande eller missvisande 
skapas ytterligare begrepp som leder till nya missförstånd o.s.v.  Det viktigaste är självklart, 
precis som Ragnhild säger, att elev och lärare i sitt samarbete förstår varann. Det finns dock 
enligt min mening också ett stort behov av att hitta ett gemensamt begrepp som har samma 
betydelse för alla. Innan vi gör det är det svårt att gå vidare.  
 
Vi pedagoger har inte bara olika förståelse av registerbegreppet samt förklarar rösten med 
olika termer. Precis som forskarna arbetar vi också utifrån olika tankar om hur rösten faktiskt 
fungerar och är uppbyggd.   
 
Annika, med Komplett Sångteknik i ryggen, menar att stämbanden inte byter funktion utan 
fungerar likadant över en persons hela röstomfång. Stämbanden är mer eller mindre utsträckta 
beroende på tonhöjd men funktionen är densamma. De förändringar som finns är akustiska. 
Även Ragnhild är lite inne på samma linje eftersom hon anser att kvinnors bröst- och 
huvudklang har samma stämbandsfunktion. Ragnhild menar dock att i falsetten, som enligt 
henne hos kvinnor ligger ovanför huvudklangen, har stämbanden en annan funktion. Där är 
det kanten på stämbanden som svänger.  
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Övriga pedagoger beskriver rösten i huvudsak som ”tvådelad” med olika fysiologiska 
funktioner mellan bröst- och huvudregister/falsett. Alla anser att det finns ett mixregister men 
att detta är svårt att definiera och beskriva var det börjar och slutar. Hur stämbanden fungerar 
i ett sådant register är det svårt att veta exakt.  
 
Estill talar inte om register i sin metodik utan utgår, precis som Sadolin, från att rösten har 
olika ”röstkvalitéer” med samma stämbandsfunktion på alla toner. Riggs använder inte heller 
begreppet register utan beskriver att rösten upplevs av sångaren på tre olika sätt p.g.a. hur den 
resonerar i kroppen. Utifrån detta beskriver han en bröst- mellan- och huvudröst. Han 
beskriver dock att stämbanden har ett läge där de inte kan sträckas ut längre och därför byter 
funktion. Han benämner detta ”shortening” (sv. översättning: förkortning) och beskriver att 
det är en kortare del av stämbanden som är involverad i produktionen av glottisvågen (Riggs, 
1992, s.93). 
 
 
Registerbrott  
(skarv)  
 
 
Eftersom Annika och Komplett Sångteknik inte anser att rösten har några skarvar förklarar 
man upplevelsen av detta brott som ett byte mellan röstkvalitéer, inte register. Även lösningen 
av problemet ser lite annorlunda ut eftersom det finns olika strategier för byten mellan olika 
röstkvalitéer. De övriga pedagogerna talar mer om ett sätt att jämna ut övergången som ofta 
innefattar ökad förankring, sänkt avslappnat struphuvud och minskad volym, ett mjukare 
luftflöde. Flera talar också om att man tunnar ut stämbanden. Att de ska smalna av.  
 
Riggs menar att skarvar uppkommer p.g.a. ett för häftigt luftflöde i förhållande till 
stämbandens behov när dessa skall byta funktion. Riggs lösning är att gradvis få stämbanden 
att tunnas ut och övergå till att vibrera på en kortare del av sin längd. Detta gör man genom att 
långsamt minska på luftflödet så att trycket under stämbanden aldrig byggs upp och blir för 
hårt.  
 
Sundberg beskriver inte vad som fysiologiskt händer vid ett registerbrott. Kanske beror det på 
problematiken runt registerbegreppet och det faktum att röstforskningen ännu inte utvecklat 
någon bra förståelse för mekanismen i glottisfunktionen som gör att det finns olika register 
(Sundberg, 2001, s. 71) 
 
Sammanfattningsvis kan man väl säga att ”problemet” finns men exakt hur det förklaras 
och adresseras beror på vilken metodik man arbetar utifrån.  
 
Under rubriken skarv/registerbrott uppkom en annan intressant term i sångsammanhang, 
nämligen placering. Ulrika bygger mycket av sin metodik på arbetet att placera alla vokaler på 
samma ställe som vokalen ”i”. I arbetet runt skarven är denna placering extra viktig och, anser 
Ulrika, en förutsättning för en lyckad skarvövergång. Daniel ifrågasätter om det 
överhuvudtaget finns någon placering och menar att alla vokaler i så fall har ”olika 
placering”. Jag antar då att han syftar på det faktum att våra artikulationsverktyg ändrar 
inställning för varje vokal (se under artikulation). Sundberg (2001, s. 284) beskriver termen 
”placering” som följer: ”term i sångundervisning som syftar på illusionen att tonen eller 
klangen ”riktas” mot olika sällen i huvudet, t.ex. främre delen av ansiktet i näs- och 
ögonregionen.”  
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Ett annat begrepp som nämndes under samtalen var sopranskarven. Ulrika menar att denna 
ligger runt e2 hos kvinnor men att stämbanden inte ändrar sin funktion över denna skarv. 
Kanske är det också denna Ragnhild talar om när hon beskriver att kvinnors falsett ligger 
ovanför huvudklangen. Hon menar dock att stämbanden ändrar sin funktion i detta byte.  
 
Även under denna rubrik möter jag inställningen att man inte vill använda begreppet för att 
det sätter fokus på ett problem som kan skapa låsningar hos sångaren. Jag förstår det 
resonemanget och håller med om att inställningen till sång inte skall vara att lösa problem 
utan att uttrycka något, att musicera lekfullt och av lust. Faktum kvarstår dock att många 
sångerskor och sångare känner sig begränsade av sitt registerbrott och behöver hjälp att 
hantera denna. Återigen, att inte använda de ord som finns tycker jag försvårar och begränsar 
pedagogen mer än det hjälper. Det märks i samtalet runt begreppet som tenderar att bli luddigt 
och svårtolkat.  
 
 
Tungan 
 
I samtalet runt tungan och dess funktion har alla pedagoger en något misstänksam syn på 
tungmassage och stretchning av tungan. Annika rekommenderar det inte alls medan de andra 
anser att det kan vara bra som en tillfällig lösning, om man får hjälp av en välutbildad massör. 
Ingen av pedagogerna tycker att kraftig stretching av tungan inte är att rekommendera. I 
sökandet efter informanter till denna uppsats var min ambition att få ett samtal med en 
pedagog med bakgrund i Ebba Nilsdotters metod, dock utan resultat. Nilsdotter är logoped 
och sångpedagog och hennes metod innehåller mycket tungmassage och tungstretching. En 
sådan ståndpunkt hade varit intressant och en bra motvikt i nuvarande diskussion.  
 
Alla pedagoger är överens om att tungan är delaktig i artikulationen och i formandet av 
röstens klang. Sundberg beskriver just tungans påverkan på klangfärgen i ”Röstlära”(2001) 
när han talar om att tungans form förändrar *andra formanten.   
 
Estill använder tungan som en parameter i att hitta en inställning för en viss röstkvalité. I t.ex. 
opera är tungan komprimerad medan den i twang är högt placerad. Om jag tolkar Sadolins 
metodik rätt utgår hon ifrån samma placeringar även om hon benämner dem annorlunda. Hon 
beskriver i sin bok ”Komplett Sångteknik” (2006) att man kan sjunga med antingen 
”sammanpressad tunga”, detta gör klangen mörkare och mer operalik, eller med bred tunga, 
detta gör klangen ljusare.  
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Käken 
 
Sundberg beskriver i ”Röstlära” (2001) att vår artikulation påverkar areafunktionen i 
ansatsröret och att följden av det är att artikulationen bestämmer formantfrekvenserna. Käken 
är, precis som tungan, en viktig artikulator och påverkar i första hand den första formanten. 
Ökas käköppningen stiger formantfrekvensen. Detta resonemang är dock svårt att ta till sig 
som sångerska och pedagog. Man kan förstå ”på pappret” att en formant påverkas men 
använder sig förmodligen inte av det i praktiken. Vem vet hur den första formanten faktiskt 
låter. Den måste ju dessutom låta olika på olika röster. En mer eller mindre öppnad käke vet 
dock i allmänhet alla sångpedagoger vad det får för effekt på exempelvis röstklangen.  
 
Undersökningens pedagoger är överens om att käkens öppning påverkar klangen. De flesta är 
eniga om att man därför inte kan säga att det ”ska vara” på det ena eller andra sättet eftersom 
det är en smak-, stil- och ”soundfråga” och varierar från fall till fall. Flertalet reagerar därför 
på citatet från Komplett Sångteknik och tycker att det är för kategoriskt. Det Komplett 
Sångteknik vinner på genom att vara kategoriska är dock att de blir tydliga och lätta att förstå. 
Det finns en bruksanvisning till instrumentet rösten.  
 
För Estill spelar käken och dess öppning samma typ av roll som tungan och dess form. Det är 
en parameter för att skapa en viss inställning som behövs för att producera en specifik 
röstkvalité.  
 
 
Belting 
 
Begreppet belting är omdiskuterat. Det har skrivits uppsatser om enbart denna röstkvalité.  
Debatten är svår eftersom tekniken definieras på olika sätt. Någon menar att belting låter på 
ett sätt medan en annan tycker att belting är något helt annorlunda. I intervjun med Annika, 
som är en företrädare för Komplett Sångteknik, nämner hon t.ex. att det som Estill beskriver 
som belting anser Sadolin med medföljare låter som twangad curbing. Man måste fråga sig 
varför en metodik som Sadolins använder sig av ordet belting men tillskriver det en ny 
funktion. Varför väljer man inte ett annat ord? Om fler skolor uppstår som, också de, tar 
begreppet i anspråk för ytterligare nya sångsätt kommer ordet belting så småningom bli helt 
obrukbart.  
 
Estill är känd för att ha forskat på hur rösten fungerar vid belting. Hon menar att om man 
sjunger med ett lutande ringbrosk kan en sångare/sångerska sjunga med tjocka stämband över 
hela sitt tonomfång. Tack vare ett högt subglottiskt tryck och en mycket lång slutenfas kan 
belting utföras med mycket stark volym. Estill betonar att belting i högre register inte är 
detsamma som bröstregister. Hon har gjort forskningsstudier där man med *EMG teknik gjort 
mätningar av vokalisaktiviteten. Det visade sig att muskeln hade olika rörelsemönster i 
bröstregister jämfört med belting (Nordstöm, 2006, s. 41). Bröstregistret har dessutom en 
tydlig registerskarv som inte förekommer i belting. (se under Estill, belting) 
 
Sundberg beskriver däremot belting som sång i det höga bröstregistret med högt subglottiskt 
tryck och lång slutenfas. Det som främst skiljer dessa båda i sina förklaringar av begreppet är 
alltså huruvida belting sjunges i bröstregister eller om det har en egen stämbandsfunktion.  
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De flesta av pedagogerna verkar anse att belting sjunges i bröstregistret utom Annika som 
förstås går på Sadolins linje samt Ragnhild som ställer sig bakom Estills beskrivning av 
kvalitén.  
 
Alla anser att termen uppstått i musikalsammanhang och flera av pedagogerna tycker att det 
är där den hör hemma. Pop- och rocksång är för varierad och är inte behjälpt av att beskrivas 
med ett sound.  
 
Denna undersökning kan konstatera att när det kommer till belting har varken forskningen 
eller sångpedagogiken enats om tekniken bakom begreppet. Vill man vara tydlig och exakt 
måste man idag hänvisa till vems definition av belting man talar om. Sundbergs, Estills, 
Sadolins o.s.v. Vi kan bara invänta forskningen och hoppas att den med tiden kommer att 
hjälpa oss hitta en definition av begreppet.  
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Slutdiskussion 
 
 
Det finns ett talesätt som går ut på att ”ju mer man vet desto mer inser man att man ingenting 
vet”. När det kommer till vissa frågor i denna examensuppsats kan jag känna igen mig i dessa 
ord. Min ambition var att, kanske främst för min egen del, förtydliga sångmetodiken och 
försöka hitta ett, eller i alla fall två svar på samma fråga. Det har visat sig vara svårt. Jag är 
betydligt mer ödmjuk nu än när jag började skriva denna uppsats och känner mig samtidigt 
imponerad och stolt över den komplexitet som ligger i mitt yrke, sångpedagogiken.  
 
På flera av de områden jag valt att fördjupa mig i har inte ens forskningen, än mindre 
sångpedagogiken, några entydiga svar, även om det finns tendenser. Framförallt ämnen som 
register, skarvproblematiken och röstkvalitén belting lämnar många frågor obesvarade.  
 
Något som jag har upplevt bli tydligt under intervjuerna med pedagogerna är de olika 
inställningar till sångundervisning som finns. Från att ha en metodik som är extremt konkret 
och tydlig, dock på bekostnad av att bli kategorisk, till att inte vilja använda vedertagna 
begrepp med rädsla för att ge eleven för mycket att tänka på.  
 
Jag har, förhoppningsvis utan att bli för slätstruken, förståelse för båda ”ytterligheterna”. 
Utvecklar man en metodik och försöker lansera denna över världen finns ett behov av 
tydlighet och enkelhet. Det finns inte utrymme för ord som ”kanske” eller ”vet inte”.  Jag 
upplever att det dessutom inom sångundervisningen finns ett behov av just detta. Någon som 
säger ”hur det är”. Kanske framförallt om man är en oerfaren sångare och behöver något att 
hålla sig i. Kanske är det därför Komplett Sångteknik har fått så stort genomslag. Eller kanske 
är det för att det faktiskt fungerar.  
 
Väljer man den andra vägen och säger att allting ”beror på” och dessutom inte vill använda 
sig av begrepp som finns inom sångpedagogiken för att de är för ”laddade” eller missvisande, 
är det lätt att ramla i det andra diket. Resonemangen runt sångtekniken blir luddiga och svåra 
att förstå. De blir framförallt svåra att ta med sig utanför det intima rummet sångpedagog och 
elev emellan. Det finns helt klart ett behov av att hitta gemensamma begrepp inom 
sångpedagogiken. Kanske måste vi dessvärre invänta forskningen och tydligare resultat inom 
vissa områden för att detta i alla fall ska vara möjligt.  
 
Många pedagoger har uttryckt svårigheter med att enbart sätta ord på saker de i vanliga fall 
även kan uttrycka genom att förebilda, och mera handgripligt förklara. Flera har även uttryckt 
en frustration över att faktiskt inte helt besitta det fysiologiska kunnande kring röstapparaten 
som en läkare eller röstforskare gör. De menar att detta idag ofta efterfrågas inom 
sångtekniken. 
 
Inom både begreppsproblematiken och frustrationen över luckor inom det fysiologiska 
kunnandet anser jag att musikhögskolorna skulle kunna ta en mer framträdande roll, eller 
kanske hellre, ett större ansvar. Om musikhögskolorna tillsammans synkroniserade sin 
definition av aktuella begrepp med aktuell forskning som grund skulle åtminstone 
nyexaminerade elever ha en gemensam grund att stå på. Kontinuerlig uppdatering av 
forskning inom området och förslagsvis ett närmare samarbete med Sundberg samt duktiga 
foniatriker med rösten som fokus borde också vara en stor integrerad del i undervisningen. 
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Kanske är detta redan infört i dagens sångutbildning. Jag kan dock idag konstatera att jag 
saknade dessa åtgärder under mina studieår på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (1994-
1999). 



 46 

 
 
Tryckta Källor 
 
Bunch Dayme, Meribeth, (2005). The performers voice, first edition, W.W. Norton and 
Company, Inc.  
 
Hellström, Viveka, (2004). Bildningsgång och lärarroll. En intervjustudie om ämnet afrosång 
och dess inträde i den formella musikutbildningen. Centrum för musikpedagogisk forskning: 
Kungliga Musikhögskolan, Stockholm 
 
Kayes, Gillianne, (2004). Singing and the actor, second edition, reprinted 2007, A and C 
Black Publishers Limited 
 
Kullberg, Berit & Sjögren, Ragnhild. (1994). Sing it, Warner/Chappell Music Scandinavia AB 
 
Moberg, Uggla, (1976). Rösten som huvudinstrument, Stockholm, Edition Reimers  
 
Nordström, Anna-Maria, (2006), Belting, En kontroversiell sångteknik under debatt, 
Göteborgs Universitet 
 
Riggs Seth, (1992). Singing for the stars, Alfred Publishing Co., Inc. 
 
Sadolin Catrine, (2006). Komplett Sångteknik, CVI Publications Aps 
 
Sundberg, Johan, (2001). Röstlära, Stockholm, Proprius förlag 
 
Titze, Ingo R (1994), Principles of Voice Production, Prentice Hall  
 
Titze, Ingo R (2006), The Myoelastic Aerodynamic Therory of Phonation, National Center for 
Voice and Speech Publications 
 
Titze, Ingo R (1990) Vocology, National Association of Teachers of Singing Journal 
 
Trost, Jan, (2005). Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur 
 
Zangger Borch, Daniel, (2005). Stora sångguiden, Notfabriken Music Publishing  
 
Uggla, Madelene, (1960). Sångröstens behandling, Gehrmans  
 
 
Online dokument 
 
Ncvs online dokument 
http://www.ncvs.org/ncvs/about/people/titze.htm 
Hämtat den 28/3 2008 
 
Proprius online dokument. 
http://www.proprius.se/rost.html.  
Hämtat 28/3 2008 



 47 

 
Trainmyvoice.com 
www.trainmyvoice.com/about_history.html 
Hämtat den 15/2 2008 
 
 
Wikipedia.org 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Knut_Vikrot 
Hämtat den 28/2 2008 
 
Wikipedia.org 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Daniel_Zangger_Borch 
Hämtat den 28/8 2008 
 
Wikipedia.org  
http://sv.wikipedia.org/wiki/Madeleine_Uggla 
Hämtat den 28/8 2008 



 48 

Bilaga 1 
 
 
Ordlista 
  

• Abduktion= isärförande av stämbanden vid andning och produktion av tonlösa ljud. 
• Adduktion= sammanförande av stämbanden t.ex. för produktion av tonande ljud. 
• EMG teknik=Elektromyogram, registrering av den elektriska signalen i en muskel. 
• Flödesglottogram= Registrerar luftflödet genom glottisspringan. Visar hur lång öppen 

och slutenfasen är. 
• Formant= Resonans i ansatsröret, dvs. topp i ansatsrörets frekvenskurva. Ansatsröret 

har fyra eller fem formanter av betydelse. Första formanten påverkas framförallt av 
käköppningen.  

• Laryngoskopi= Undersökning av stuphuvudet med ett laryngoskop. Genomförs oftast 
för att undersöka orsaken till heshet, talfel, andningshinder m.m.  

• Sångformanten=En hög spektrumtopp som gör att rösten hörs bättre mot ett starkt  
            orkesterackompanjemang. Finns i västerländs opera och konsertsång hos manliga  
            sångare och altar. 

• Twang= Ett gällt sound som uppstår när twangmuskeln (aryepiglottic sphincter) 
sammandras och gör översta delen av stuphuvudet snäv (Zangger/Borch, 2005, s. 
140). 
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Bilaga 2  
 
Intervjuer 
 
Annika Holmberg.  
 
Utbildad pedagog i Komplett Sångteknik 
 
Del 1 Konstnärlig bakgrund och utbildning: 
 
Annika kommer från Linköping men flyttade tidigt till USA och tillbringade sin barndom där. 
Hon började musicera redan som barn. Hela uppväxten är kantad av privata lektioner, främst i 
klassiskt piano. Redan som tioåring skrev hon egna låtar. Genom afrikansk musik upptäckte 
hon sången och vågade så småningom ta alltmer plats som sångerska. Som 20-åring var 
Annika trubadur och hade ett eget band där den egna musiken kom till uttryck. På senare tid 
har hon även arbetat som musiker och sångerska bakom andra artister såsom Marit Bergman 
och Frida Hyvvinen.  
 
Annika gick två år på Singer/songwriter utbildningen på Münchenbryggertet i Stockholm. 
Efter den började hon undervisa på Folkuniversitetet men upplevde att hon saknade konkreta 
sätt att undervisa. Behovet av att ”förstå vad jag gjorde” var stort och fick henne att söka efter 
en tydlig metodik. Den tyckte Annika hon hittade i Catrine Sadolins bok Complete Vocal 
Technique. Hon studerade därför den ettåriga kursen Elite Singers Diploma Course för 
Sadolin och senare även den treåriga utbildningen till sångpedagog inom komplett sångteknik. 
Där studerar hon fortfarande, parallellt med att hon undervisar och har ca ett år kvar till 
examen.  
 
Annikas egen undervisning har gradvis innehållit mer och mer av Sadolins metodik för att 
idag uteslutande baseras på det. Hon har arbetat som pedagog i snart åtta år och föreläser ofta 
på skolor och arbetsplatser om metoden.  
 
 
Del 2 Citat och intervju del 
 
Stöd 
 
Annika håller delvis med om första citatet.  
Hennes definition av stöd är att hålla tillbaka luften och hon anser att det är grunden till all 
sång och allt tal. Det vanligaste problemet i samband med stöd anser dock Annika är att 
sångare använder för mycket stöd. ”De kopplar på stödet innan de egentligen behöver det”. 
Annika beskriver att det finns något som hon kallar för naturligt stöd eller gratisstöd. Det 
finns precis efter vi gjort en inandning och innan vi böjar andas ut igen. Under denna tid går 
det inte åt så mycket stödenergi.  
 
Annika beskriver vidare att för att hålla diafragman nere behöver man hålla ut revbenen. Det 
gör vi med bröstkorgsmuskelaturen. För att hålla emot luftflödet och diafragman måste en 
sångare även ta hjälp av transversus, yttre och inre sneda magmuskeln och ”sexpacken”. Även 
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rygg och svankmuskulatur är inblandade i stödarbetet. Inom komplett sångteknik skiljer man 
även på yttre och inre stöd.  
 
Annika anser inte att det är skillnader i stödanvändning mellan klassisk- och afro-sång. 
Grunden är samma för alla genrer.  
 
När man undervisar elever anser Annika att det är viktigt att allt man gör har utgångspunkt i 
anatomin, vad som faktiskt händer. Alla har dock olika inlärningsstilar och därför är det svårt 
att ge ett konkret exempel på hur man arbetar med stöd hos en elev. Annika försöker närma 
sig eleven via den inlärningsstil som hon tror passar denne bäst. Den kan vara auditiv, logisk 
eller genom inre bilder m.m. 
 
Att hitta stödet genom att jämföra med ”toastödet” tycker Annika är ett sätt att få spänningar i 
halsen. 
 
 
Struphuvudets placering 
 
Annika instämmer i det mittersta citatet.  
 
Hon menar att det är skadligt att försöka hålla struphuvudet lågt eller i samma läge över ett 
tonomfång. Struphuvudet måste få placera sig i rätt läge för tonhöjden, så att tonen kan nås. 
En hög ton har ett högre struphuvudläge än en låg ton. Sedan finns det variationer inom ramen 
för varje ton. En lägre ton har ett större variationsutrymme än en högre. En variation av 
struphuvudets placering påverkar tonens klangfärg. Lägre struphuvud ger en mörkare klang 
och tvärtom.  
 
Annika beskriver att de olika funktionerna inom Komplett sångteknik, overdrive, curbing, 
belting och neutral kräver lite olika grundinställning hos struphuvudet. De så kallade 
helmetalliska funktionerna (belting, overdrive) har ett högre struphuvudläge än funktionen 
neutral. Neutral har även en större variationsmöjlighet för struphuvudets placering än de 
övriga funktionerna.  
 
Annika har mött elever som berättat om att deras pedagog hållit fast i struphuvudet för att 
hitta ett lägre läge för detsamma. Hon tycket detta är skrämmande och anser att det är ett 
övergrepp.  
 
 
Egalisering och register 
 
Annikas idéer överensstämmer med det sista citatet.   
 
Inom Komplett Sångteknik använder man sig inte längre av begreppet register eftersom det 
skapar så mycket förvirring. Annika menar att ett register är de toner hon väljer att samla. Det 
kan vara hela mitt omfång eller ett litet antal toner. Hon anser att det inte har någonting med 
fysiologiska faktorer som muskelfunktion att göra. Annika tycker att registerbegreppet har 
förväxlats med sätt att sjunga och menar att detta begränsar en sångare/sångerska. Komplett 
Sångteknik har valt att kalla tonområden ”det mycket djupa läget”, ”det djupa läget”, 
”mellanläget”, ”det höga läget” och ”det mycket höga läget”. Man kan sjunga i alla funktioner 
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i alla lägen utom i overdrive där man ej bör sjunga över d2 om man är tjej och över c2 om 
man är kille. 
 
Annika reagerar på termen bröstregister i citatet ovan och menar att det är synd att det blivit 
ett begrepp som syftar på ett sätt att sjunga. Hon menar att uttrycket kommer ifrån att tonen 
vibrerar i bröstbenet och att den gör det på alla djupa toner, även då man t.ex. sjunger i 
neutral.( falsett?) 
 
Annika tycker att en av de viktigaste idéerna i Sadolins metodik är att man anser att 
stämbanden arbetar på samma sätt i alla tonområden. Uttrycket att ”stämbanden vibrerar med 
större massa” tycker hon är svårt att förstå eftersom hon anser att stämbanden gradvis tänjs ut 
ju längre de blir och ju högre upp i tonhöjd man kommer.  
 
Hon menar att den förändring som sker, sker precis ovanför struphuvudet. Variationerna är 
akustiska. Den forskning gällande stämbandens funktion där alla däremot är överens är att 
stark volym förlänger stämbandens slutenfas.  
  
Annika är också lite fundersam över röstforskningen. Hon menar att det är svårt att forska på 
vad som egentligen händer eftersom man inte kan titta under stämbanden. Ska man titta på 
vad som händer i belting med mycket twang är utrymmet i ansatsröret dessutom mycket litet. 
Man måste inta en ödmjuk attityd. 
 
Det är också viktigt att ta hänsyn till vilka man forskar på. Om en person byter funktion från 
overdrive till neutral i mellanläget för att han/hon inte behärskar belting på högre höjd kan 
resultatet bli ett annat än för den som kan fortsätta i belting över hela tonområdet.   
 
 
Registerbrott 
 
Annika håller med om det första citatet men menar att även det sista beskriver skeendet bra. 
Hon menar dock att det inte är ett brott mellan register utan funktioner som skapar känslan av 
en skarv. Sjunger man i samma funktion över hela rösten uppstår ingen skarv. Att byta 
funktion kräver att man vet hur man gör och att man övar.  
 
 
Tungan  
 
Annika håller med om det sista citatet. Hon anser att spänningar i tungan är ovanliga problem 
hos en sångare och att dessa problem grundar sig i en brist någon annanstans. För att lösa 
spänningar i tungan hos en elev skulle Annika försiktigt hålla i och dra ut tungan samtidigt 
som eleven sjöng upp och ner tills spänningarna släpper. Hon poängterar att hon absolut inte 
tycker man skall massera eller kraftigt dra ut och stretcha tungan. Det anser hon är skadligt 
och gör dessutom mycket ont. 
 
Tungan är aktiv i sång eftersom den är med och formar vokalerna. Tungan är även del i 
arbetet att ändra klangfärg. Lägger man den platt i munnen får rösten en ljusare klang och 
komprimerar man den blir klangen större. Det sistnämnda efterstävas ofta i klassisk sång. 
 
Annika påpekar att det är viktigt att minnas att i Komplett Sångteknik är tungan och 
artikulationsförändringar det *tredje steget. Man kan ej gå emot en grundprincip eller 
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funktion. Trycker man bak tungan för mycket kan man inte nå alla toner. Den kan då trycka 
mot struphuvudet och hindra det att höja sig till rätt position för tonen. Annika tillägger: ”Välj 
det som är skönt!” 
 
Käken 
 
Annika instämmer delvis i det sista citatet. Hon menar att munnens öppning är störst på höga 
och låga toner. Det är i mellanläget munöppningen är som minst. På mycket höga eller 
mycket låga toner måste man dessutom öppna munnen i sidled, som om man ler. Viktigast av 
allt är dock att käken skall följa en naturlig placering och röra sig nedåt, inåt. Undvik att 
skjuta fram käken.  
 
En spänd käke beror oftast på bristande stöd så därför undersöker Annika främst det när en 
elev har käkproblem. 
 
Hur man öppnar munnen och använder käken beror också på vilken funktion man väljer att 
sjunga i. I neutral skall du ha en lös käke medan du i overdrive behöver det så kallade 
”bettet”. Det hittar du genom att du tänker dig att du tar ett stort bett i ett äpple. Många som 
vill sjunga starkt i overdrive har en tendens att öppna munnen för mycket och missar därför 
bettet. Den leende inställningen är viktigast. 
 
Annika reflekterar över att det inte är konstigt att man i klassisk sångmetodik får direktivet att 
öppna munnen eftersom man där ofta använder sig av funktionen neutral, där munöppningen 
är störst. 
 
 
Belting 
 
Annika håller med om det första citatet. 
 
Enligt komplett sångteknik kan man sjunga i funktionen belting i alla tonområden. 
Struphuvudet har ett högt läge och tonen är *twangad. Funktionen är helmetallisk och ljus, 
stark och skrikig.  
 
Annika menar att olika skolor och pedagoger har olika uppfattning om vad det är som låter 
belting. Hon tycker att de röstljud som Estill- metoden kallar belting låter som Sadolins 
version på twangad curbing.  
 
Hon reagerar på citatet att man sjunger belting i ”högt tonläge”, i ”övre delen av 
bröstregistret”. Hon menar att bröstregistret syftar på att tonen vibrerar i bröstbenet och det 
gör den inte på en hög ton.  
 
Twang är enligt Sadolin ett sätt att fonera med sänkt epiglottis. Ny forskning visar dock att 
den bilden måste förbättras. Det som händer är att det sker en förträngning i ansatsröret. Det 
skapas en liten förstärkare över stämbanden. 
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Ragnhild Sjögren  
 
Utbildad vid KMH i Stockholm. Lektor i sång och metodik på KMH.  
 
 
Del 1 Konstnärlig bakgrund och utbildning. 
  
Ragnhild började sjunga professionellt vid ca 20-års ålder. Hon har sin grund i jazz och blues-
sammanhang men figurerade även i musikalsammanhang under 80-talets första hälft. Hon 
spelade både med Riksteatern och på Oscarsteatern i musikaler som ”Westside story”.” Little 
shop of horror” och ”Nine”. Ragnhild är utbildad på KMHs rytmiklärarlinje, men tycker att 
scenen varit en lika viktig skola. Under Ragnhilds studietid fanns det ingen metodik i 
afrosångämnet så Ragnhild fick ta reda på det hon behövde på egen hand. Hon hade god hjälp 
av Margit Lannfjäll, Berit Hallkvist och Kerstin Sonnbäck. Senare var det Ragnhild som 
utformade afrolinjens sångmetodik. Ragnhild har även deltagit i ett antal jazzmusikkurser på 
bl. a. Ingesund och Ljungskile samt studerat jazzsång i USA för Jay Clayton och Kirby Shaw. 
Detta har också spelat en stor roll i hennes musikaliska utveckling. 
  
Själv började hon undervisa på Sollentuna annorlunda musikskola år 1977. Det fanns inte 
mycket litteratur i ämnet afrosång så Ragnhild fick fortsätta att utforma sin egen metodik. 
Hon hade hjälp av sin vän, Margareta Thalén som undervisade i samma ämne på SMI. 
Ragnhild auskulterade där och fick många goda råd. 
  
Ragnhild är inspirerad av Johan Sundbergs vetenskapliga tänkande. Att man inte kan veta 
någonting förrän det är vetenskapligt bevisat. Man kan med empirisk erfarenhet tro att något 
är sant men det är viktigt att vetenskapligt förankra detta i forskning. Även Estills metod har 
inspirerat Ragnhild. Den är tydligt och utan ”flum”. Ragnhild har gått ett antal kurser i Estills 
metodik. 
  
Utgångspunkten för Ragnhilds egen metodik är att man måste kunna göra övningar som 
passar för afrosång. Övningarna skall låta bra, vara lättsjungna och det ska kännas som man 
gör musik. Det ska vara lustfullt och inte för sakens skull. Tekniken skall inte kännas 
separerad från att sjunga låtar. Uppsjungningen skall även hänga ihop med låten man senare 
ska sjunga. Man ska veta ”vart man ska” redan när lektionen börjar. Ragnhild poängterar 
också vikten av att hon inte vill ge sina elever färdiga paketlösningar. Hon vill få dem att 
tänka själva med hjälp av de metodiska byggstenar som hon bygger sin metodik kring. 
Improvisation och interpretation är viktiga delar, liksom timing och sound. 
  
Ragnhild har tillsammans med Berit Kullberg författat boken ”Sing it!”. De har även en ny 
bok på gång som handlar om improvisation och solistiskt sjungande. 
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 Del 2 Citat och intervju del 
 
 
Stödet 
  
Ragnhild definierar stöd som ”kontroll av luftpelaren”. Hon tycker pelare är ett bra ord 
eftersom det associerar till något som bär upp något. I det här fallet är det luftstrupen och 
luften från lungorna som strömmar mot stämbanden som är pelaren. Utan luft kan man inte få 
fram ljud i stämbanden. 
  
Numera vill Ragnhild helst inte använda begreppet stöd eftersom det finns så många olika 
tankar om vad det är. Ovana sångare som ännu inte har fått en förståelse för begreppet och hur 
stödet faktiskt fungerar tenderar att krångla till det. Det blir till en blockering istället för något 
flexibelt. 
  
Det är väldigt många olika muskler och muskelgrupper inblandade i stödarbetet. När vi andas 
in vidgas lungorna och interkostalmuskulaturen aktiveras. Även muskler på ryggen, som t.ex. 
trapetsius deltar i arbetet. Diafragman som åker neråt, utåt och magmuskulaturen samverkar 
för att kontrollera luftflödet. Även flankmuskulatur, pectoralis (stora bröstmuskeln), och 
bäckenbotten är inblandade. 
  
Ragnhild tror inte att stödet arbetar på olika sätt i klassisk musik jämfört med afromusik. 
Lungor är lungor och fungerar på samma sätt oavsett genre. Hon poängterar dock att hon själv 
aldrig undervisat i den klassiska genren. I vissa stilar har man dock inte samma behov av att 
hålla en fras. Både i soul-, pop- och rockgenrerna förekommer det att man andas mitt i fraser 
och använder sig av hörbara inandningar som ett stilmedel. I dessa fall behöver man inte lika 
mycket luft, men en viss styrning av luften finns alltid. 
  
I sin undervisning försöker Ragnhild att undvika stödbegreppet. Hennes långa erfarenhet 
säger henne att det brukar fungera om man inte bråkar med det. Hon jämför med bebisar som 
andas och använder stödet helt naturligt. Har någon svårt att hitta ett naturligt stöd arbetar 
Ragnhild med att försöka få eleven att känna just denna oförstörda andning.  Man kan hitta 
den precis när man ska somna. Ett annat sätt är att lägga handen på eleven och 
medvetandegöra andningen. Att försöka hitta en känsla av att det finns tid och att man inte 
behöver pressa sin utandning. 
  
En enkel övning för att styra sin utandning är att sjunga på t.ex. ett eo eo eo tills luften är helt 
slut. Därefter vänta på inandningsreflexen som kommer av sig själv. Man kan också märka att 
eventuellt läck i tonen kan försvinna eftersom man börjar värna om den ”luftskvätt” man har 
kvar. Det är viktigt att man som sångare får uppleva hur det känns när man själv börjar styra 
luftpelaren. 
  
  
Struphuvudets placering 
  
Ett lågt struphuvud förlänger ansatsröret och ändrar därmed soundet på tonen. Det är alltså 
främst en stilfråga vilket läge på struphuvudet man väljer. En låg placering är man främst 
intresserad av i klassiska genrer och denna position är något man måste öva på. Har man inte 
gjort det rör sig struphuvudet uppåt med stigande tonhöjd. 
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I afrosång tycket Ragnhild man ska göra det som känns naturligt och passar stilen, om det inte 
är skadligt. Det finns inget som säger att det är skadligt för rösten att struphuvudet är rörligt. 
Det är dock viktigt menar Ragnhild att inte skicka motsägelsefulla signaler och tvinga 
struphuvudet att vara still när det vill röra sig. 
  
Den låga struphuvudplaceringen hittar man inte enbart i klassisk musik utan även i t.ex. 
hårdrock. De använder vissa fonationssätt som påminner om opera. 
  
Ragnhild menar att den mänskliga rösten kan göra nästan vad som helst om man är frisk. Det 
är få saker som är farliga. Det är dock viktigt att lyssna på signaler från halsen som alltid 
säger ifrån om man låter på ett sätt som är slitsamt och i längden skadligt! 
  

 
Egalisering och register 
  
Ett register är enligt Ragnhild ”området mellan en individs lägsta och högsta ton”. Ordet kan 
också användas i generell betydelse och är då det tonomfång en kvinna/man brukar ha. Detta 
begrepp blandas ofta ihop med klangfärg. Man kan ta en och samma ton, 
svängningstalsmässigt sett, med flera olika klangfärger. 
  
Det finns olika begrepp för att förklara hur röstapparaten är uppbyggd. Det är viktigt att man 
är överens med den man pratar med om vad man menar med begreppen. Den man arbetar med 
måste ha en förståelse för de ord man använder och tvärt om. 
  
Ragnhild tycker inte att det är meningsfullt att försöka förklara en kvinno- eller mansröst 
genom att dela upp den i register eller klangfärger. Hon håller med i Zangger/Borchs citat om 
att kvinnor och män har samma röstuppbyggnad med i huvudsak två funktioner, falsett och 
fullröst. Man kan ta med klangen i övre registret långt ner i registret och gå högt med 
fullrösten. Hon menar att stämbanden arbetar på samma sätt både i det högre och lägre 
registret, förutom i falsetten, och att olikheterna i klangfärg huvudsakligen sitter i munhålan. 
Även struphuvudets placering och lufttrycket påverkar. 
  
I fullrösten svänger stämbanden med full stämbandsmassa och i falsetten är det kanten på 
stämbanden som svänger. Med fiberoptik kan man se att pulsationen, vågen, ser olika ut i 
fullröst och falsett. Det är dock väldigt svårt att se hur stämbanden arbetar. De har flera lager 
av muskler och att studera vokalismuskeln går inte att göra med fiberoptik, uppifrån. Det är 
svårt att göra rent tekniskt på ett annat sätt. Hos kvinnor ligger falsetten ovanför det som vissa 
brukar kalla huvudklangen. 
  
  
Ragnhild upplever att man hos vissa män kan höra en tredje röstkvalité. En mixklang som 
låter starkare och bärigare än falsetten men ändå sannolikt inte är fullröst. Hon tycker att man 
vid mätningar på stämbandet borde kunna se hur funktionen ser ut. På frågan om denna 
”mixröst kan finnas även hos kvinnor svarar hon att det är rimligt att det är så. Rösten har 
dock inte samma effekt hos kvinnor eftersom övergången till falsett inte är lika dramatisk. 
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Registerbrott 
  
 
Inte heller dessa begrepp är Ragnhild så benägen att använda. Hon anser att en elev inte skall 
fokusera så mycket på en eventuell skarv. Oftast är det inte ett problem. När en elev närmar 
sig skarvområdet brukar Ragnhild säga att ”här måste du kanske ändra någonting”. Det bästa 
sättet att obemärkt ta sig över skarven är att byta röst lite tidigare än vad man egentligen 
behöver. Tar man med sig ”bröstklangen” för högt blir övergången mot den övre eller andra 
rösten mycket kraftigare. Just uttrycket ”den andra rösten” används ofta av både elever och 
Ragnhild. Man måste också lätta på lufttrycket för att inte få en skarv. Är man en van sångare 
och vet hur man framkallar en skarv kan man tänka tvärt om för att egalisera rösten. Kanske 
kan man också hålla ner struphuvudet eller ändra munhålans form för en enklare omställning. 
Att ha ett mindre hål fram i munnen, nästan som en sugrörskänsla, kan också underlätta. Då 
nyanserar man också lufttrycket. 
  
Ragnhild poängterar dock att hon är emot att ge för allmänna och generaliserande råd. Rösten 
är så otroligt individuell. 
  
 
Tungan 
  
Tungans placering är mycket viktig! Utan den kan vi inte artikulera. Det är viktigt att tungan 
är avspänd för att sången skall bli fri och artikulationen följsam. Det finns många saker som 
framkallar onaturlig muskulär aktivitet i tungan, främst i trakten runt struphuvudet. Tungan 
påverkas också av huvudets placering och hur avspända vi är i käken. En hög tungrygg ger ett 
nasalt läte. 
  
Eftersom tungan och tungroten är en sådan stark muskel kan uppkomna spänningar vara svåra 
att arbeta bort. Spänningarna har en tendens att inte bara sitta ihop med sången utan komma 
från talet, vilket komplicerar arbetet ytterligare. Det första man måste göra för att lösa dessa 
spänningar är att medvetandegöra sångaren om att de finns. Sedan får man börja undersöka 
om det går att hitta en avspänd tungrot. Det är bra att titta på sig själv i spegeln för att 
ytterligare få hjälp att avslöja omedvetna reflexer. Att sjunga på ett aaa med öppen mun blir 
tydligt. Då ser man om tungan börjar rycka och vill åka bakåt. Man kan också hålla fast 
försiktigt i tungan och sjunga på ett nn. Då känner man om tungan rycker och kan försöka 
korrigera den själv. 
  
Ragnhild har aldrig utövat tungmassage eller stretchat tungan genom att dra ut den. Hon 
tycker inte att det är naturligt men menar att det kanske hjälper om man tror på det. 
  
Att lära om tungan tar tid och det gäller att eleven är motiverad och gillar soundet utan 
tungrotspänning bättre än sitt spända sound. 
  
  
Käken 
  
Käkens öppning påverkar röstens sound otroligt mycket. Den påverkar också artikulationen 
och röstens klang. Beroende på stil och vad man vill utrycka varierar man sin käköppning. 
Det går inte att säga att det skall vara på det ena eller andra sättet men Ragnhild tycket att 
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lagom är bäst när det gäller käköppning. Det viktiga är att man inte är låst utan flexibel och att 
man vet vad man gör. Hon konstaterar dock att vissa skolor lär ut att man skall sjunga med 
maximal munöppning och att det både kan förekomma i klassisk musik och när man wailar i 
afrogenrer. Man satsar då mer på klang än på artikulation och detta påverkar även textningen. 
Att öppna munnen mer för volym och höjd är inte något av gud givet samband men många 
upplever att det underlättar. Det är också lättare att få plats för tungan om munnen är rejält 
öppen eller bred. 
  
  
Belting 
  
Beltingbegreppet är svårt anser Ragnhild. Det är ett nytt begrepp och det finns inte mycket 
forskning i ämnet. Ragnhild stötte på begreppet i USA redan på 80-talet men då i betydelsen 
”brööl” eller illalåtande högt ljud. Det dröjde till 90-talet tills hon hörde begreppet igen och då 
i betydelsen av en sångteknisk term. Idag har det startats flera skolor kring beltingbegreppet. 
Både Estill, Sadolin och Kayes har sina förklaringar av vad det är. Ragnhild ställer sig bakom 
Estills version. Hon uppskattar Estills konkreta förklaringar av olika röstkvalitéer. Ragnhild 
tycker dock att det finns olika sorters belting och att belting i musikalgenren ser annorlunda ut 
än den i t.ex. gospel. Hon tycker inte man kan säga att funktionen endast förekommer i hög 
bröstklang utan tycker att hon hört belting i ett högre läge men inblandning av mixklang. 
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Ulrika Uhlin 
 
Utbildad sångpedagog på SMI, tidigare verksam på musikgymnasiet Rytmus.  
 
Del 1 Musikalisk bakgrund och utbildning. 
 
Ulrika är klassiskt skolad har rötterna i kyrkan och den sakrala musiken. Redan som femåring 
spelade hon piano och sjöng. Hela sitt vuxna liv har hon på olika sätt försörjt sig på musik, 
alltifrån genom att sjunga i coverband till att medverka på skivinspelningar och turnéer. Hon 
kallar det att ”vara ute på golvet” och tycker att erfarenheten är ovärderlig.  
 
Ulrika utbildade sig till pedagog på SMI och hade pedagoger som Ulla Moberg och Madelene 
Uggla. Hon tycker utbildningen var mycket lärorik. Idag har Ulrika arbetat som pedagog i 28 
år. Hon startade redan som 18-åring med att vikariera för sina egna lärare på SMI men fick 
inte sin första tjänst förrän som 30-åring på Rytmus, Münchenbryggeriet. Ulrika har även 
undervisat på scenskola och har numera mestadels undervisning i privat regi.  
 
Ulrika tycker att hon är inspirerad av gruppmetodiken på SMI och tog med sig denna till 
Rytmus. Tre sololektioner varvades där med en grupplektion. Hon anser att detta sätt att 
blanda mellan enskilda lektioner och grupplektioner är både mer lärorikt och roligare än att 
bara vara ensam på sina lektioner. Man lär sig mycket av att lyssna på andra.  
 
Ulrika har även utformat en egen metodik som hon skämtsamt kallar för Ulrika Uhlin-
metoden. Kortfattat handlar den om att man som sångare/sångerska ska bli självförsörjande i 
sin sångutveckling. Att själv ha nycklarna till hur rösten fungerar skapar trygghet och 
självförtroende. Man skall behärska sitt instrument. Bli färdig någon gång, som hon uttrycker 
det.  
 
Ulrikas utgångspunkt är att lyfta de vokaler som ligger långt ner i munnen till de övre 
resonansrummen vid bihålor och näshålor. Hon utgår från vokalkedjan och strävar efter att 
alla vokaler skall klinga och placeras på samma plats som vokalen ”i”. Detta uppfann Ulrika 
genom att hon tyckte att vissa ord lät så fula när man sjöng dem. De låg helt enkelt inte bra i 
munnen. Det finns redan ett kunnande om detta tycker Ulrika. Ta t.ex. duktiga låtskrivare, 
främst i USA, som skriver texter. De tänker på att använda språkljud som klingar vackert. 
Soundet går i vissa fall före betydelsen av texten.  
 
Ulrika föreläser bl.a. på röstfrämjandet och allergiförbundet och fortbildar även 
sångpedagoger i olika sammanhang. Hon har även medverkat i TV-programmet West End 
Star i egenskap av jurymedlem och sångpedagog. 
 
 
Del 2 Citat och intervju del 
 
Stödet 
 
Ulrikas definition på stödet är diafragman, vår stora inandningsmuskel. Den är placerad under 
bröstkorgen och öppnar lungorna när vi andas in och skjuter ut luften vid utandning. Det 
sistnämnda kan man känna om man hostar menar Ulrika. Diafragman bromsar även luften om 
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vi behöver hålla längre fraser. Denna känsla hittar man genom att hålla andan. Många pratar 
om att man skall känna stödet långt ner i buken, under diafragman, men Ulrika menar att det 
är viktigt att lära sig andas ”i lungorna”. Den djupare andningen är bra när man mediterar eller 
yoga men den fungerar inte på scenen säger hon. Sångandningen påminner mera om den hos 
en joggare. Det är den nedre delen av revbenen som rör sig. Här är bröstkorgen elastisk. Detta 
är speciellt viktigt om man dessutom skall dansa eftersom man ramlar om man ”släpper” 
buken. Centrum både för dansare och sångare är solarplexus.  
 
Som artist kan man inte tänka på sitt stöd och det behöver man inte om man andas rätt. Då 
följer stödet med automatiskt.  
 
För att hitta denna känsla kan man med fördel lägga sig ner. Andningen skall kännas i 
lungorna och även bak i ryggen. Lungorna vidgar sig nertill. Att hosta hjälper till att lokalisera 
diafragman. Låter sången ändå tunn och ojordad brukar Ulrika sätta eleven på en stol och 
arbeta med det Ulrika kallar för ”toa musklerna”. Man krystar helt enkelt som om man var på 
toaletten. Det är något alla kan relatera till och sparar flera månaders arbete. Alla får en aha 
upplevelse av denna övning. Man känner hur musklerna jobbar både neråt och runt om.  
 
 
Struphuvudets placering 
 
Struphuvudets placering påverkar färgen på rösten. Hur man placerar det är därför en fråga 
om stilkänsla. Det viktiga är att det är avspänt och tillåts vara rörligt. Ulrika tror inte på 
principer om att hålla kvar struphuvudet i en låg position. Även i klassisk sång tycker hon att 
det ska få följa med upp med stigande tonhöjd. Soundet hos de klassiska sångarna handlar inte 
bara om att de har ett lågt placerat struphuvud utan att de också har ett höjt gomsegel.  
 
 
Egalisering och register 
 
Ulrikas definition på register är en persons omfång, från den lägsta till den högsta tonen och 
ordet har ingenting med röstens klang eller funktion att göra.  
 
Hon beskriver istället den kvinnliga rösten som uppdelad i en bröstklang och en huvudklang. 
Runt b1 har de flesta en skarv, är man riktigt duktig ligger den vid d2, och här ändrar rösten 
sin karaktär och funktion, från bröst- till huvudklang. Stämbandssvängningen sker på hela 
yttre stämbandet vid bröstklang och endast på halva inre stämbandet under huvudklang. Det 
hörs tydligt att man i bröstklangen använder större massa eftersom klangen är köttigare.  
 
Kvinnor har också en mixklang som är en blandning av klangen från de båda rösterna. Ju 
högre upp i tonhöjd man kommer ju mer av huvudklangen används och tvärt om. Mixrösten 
har dock ingen egen stämbandsfunktion utan är istället en placeringsfråga. Du sjunger 
antingen i bröst- eller huvudklang, men placerar rösten olika. För att hitta mixrösten måste 
man använda sig av huvudklangens resonansrum.  
 
Någonstans vid ca e2 inträder en sopranskarv där det kan vara svårt för den kvinnliga rösten 
att klinga. Detta är ingen tredje stämbandsfunktion, de har samma funktion som i huvudklang, 
men gomseglet måste lyftas för att få till en bra klang.  
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Även mäns röst har två funktioner men den övre rösten kallar Ulrika falsett. Orsaken till att 
den inte benämns huvudklang, som hos kvinnor, är att den inte är lika användbar och vanligt 
förekommande som hos kvinnor. För många män är denna röst helt outforskad.  
 
Män kan även hitta något som Ulrika kallar ”halvröst”. Halvrösten sjungs i falsettfunktionen 
men med en placering som gör klangen bärigare och tonen ”köttigare”. Man kan jämföra 
röstarbetet med en countertenors, menar Ulrika. 
 
 
Registerbrott 
 
En skarv är som beskrivs under rubriken egalisering/register ett funktionsbyte i stämbanden. 
För att kunna kontrollera sin skarv måste man arbeta med sin rörlighet och vighet i rösten. 
Ulrika upplever att det känns tydligt när man inte tränar eftersom rösten blir stelare och 
övergången försvåras.  
 
Det viktigaste för att egalisera rösten och ta bort eventuella skarvar är dock att placera 
rösterna på samma ställe. Lägger man rösten i ett och samma resonansrum fungerar det. I 
Ulrikas metodik är utgångspunkten att alla vokaler skall ha samma placering som vokalen ”i”.  
Ett avspänt struphuvud är också en förutsättning.  
 
 
Tungan 
 
Tungan påverkar vårt sätt att artikulera. Den är röstens slagverksfunktion. Det som gör rösten 
snärtig och spänstig. Är tungroten spänd och låst hörs det tydligt. Eftersom tungan bara har ett 
fäste tenderar den att dra mot detta fäste. Ulrika tror på att arbeta med en inre avspänning för 
att få en avspänd tunga. Att hålla på med tungmassage är ingen lösning på problemet med en 
spänd tunga utan enbart en tillfällig lösning. Spänningarna kommer tillbaka. Hon tror absolut 
inte på att ”dra i tungan”.   
 
För att lösa spänningar i tungan rekommenderar Ulrika att man skall göra snabba övningar där 
tungan får arbeta mycket, t.ex. på lalala.  
 
 
Käken 
 
Ulrika reagerar på det sista citatet. Hon tycker att det låter stelt att begränsa sig till att det ska 
vara på ett visst sätt. Hon menar att käkens öppning påverkar klangfärgen och att en sångare 
kanske vill ha en klangfärg långt ner i registret som man får med öppen eller mindre öppen 
käke. Hela poängen är ju att man kan variera sig. Hon tycker man skall vara väldigt försiktig 
med att säga vad man inte FÅR göra.  
 
Käkens naturliga rörelse är neråt, framåt. Det är viktigt att den är avspänd. Ulrika håller med 
om att det underlättar att öppna mun och släppa käken om man ska sjunga toner högt upp i 
andra oktaven. Det är dock främst den inre öppningen, inuti svalg och ansatsrör, man vill åt. 
Öppnar du munnen öppnar du också på insidan men du kan lära dig att öppna på insidan utan 
att behöva öppna munnen speciellt mycket. Så sjöng t.ex. Birgit Nilson med liten munöppning 
men med stor öppning inuti.  
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Det som kan hända när sångare öppnar munnen för mycket är att tungan åker bakåt. Det beror 
oftast på att personen känner sig naken och lite utblottad.  
 
 
Belting 
 
Ulrika tycker att belting är ett nytt ord på en gammal funktion. Sångsättet har funnits i alla 
tider. Belting är en form av välplacerad bröstklang. Placeringen är viktig eftersom det annars 
låter som skrik. Det går att belta upp till ca d2/eb2 för tjejer men sedan kommer 
sopranskarven. Ulrika upplever att belting utförs lite olika beroende på sångaren. Det är svårt 
att definiera exakt hur man gör eftersom alla har olika röster att utgå ifrån. Det låter starkt och 
mycket för alla dock. Inom musikalgenren blir det ofta väldigt nasalt.  
 
Ulrika brukar närma sig belting med att lära ut hur man sjunger en stark ton i bröstklang på ett 
hälsosamt sätt. Om sångaren hittar dit utan att börja hosta brukar han/hon göra rätt.  
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Daniel Zangger Borch 
 
Utbildad pedagog på KMH. Doktorerar i sång hösten 2008. 
 
Del 1 Musikalisk bakgrund och utbildning 
 
Daniel började skriva låtar och spela instrument redan som liten. Sitt första album gjorde han 
med ett hårdrocksband som 18-åring. Han fortsatte att jobba som artist och låtskrivare tills 
han var 25 år då han började studera på Musikhögskolan i Stockholm. Även under 
högskoleåren var han aktiv som sångare, främst i hårdrocksbandet Alien. Efter 
Musikhögskolan började Daniel att forska inom pop- och rocksång samtidigt som han 
medverkade i olika musikaliska sammanhang, bl.a. i schlagerfestivalen.  
 
I dagsläget forskar Daniel på Luleå tekniska universitet och doktorerar under hösten 2008 i 
ämnet sång. Daniel undersöker röstens funktion i rock, pop och soulgenrerna.  
 
Daniel har arbetat som pedagog i 15 år. Han upplever inte att han är särskilt påverkad av en 
viss metodik utan har istället försökt få en överblick över det mesta. Under ett antal år 
recenserade han sångböcker i tidningen ”mm” och upplevde att det var en bra sätt att bli 
uppdaterad på olika inriktningar inom sångmetodiken. 
 
Daniel har utvecklat sin egen pedagogik. Han vill skapa en undervisning som bygger på 
verklig kunskap om röstens fysiologi och samtidigt vara trogen genrernas sångideal. 
Pedagogiken ska bygga på vad man vet om rösten, framforskat av honom själv och andra, 
presenterad för både pedagoger och de som vill lära sig sjunga på ett lättförståligt och 
inspirerande sätt. Daniel vill kunna svara på alla frågor och föreställningar som finns om 
varför man gör på det ena eller andra sättet. T.ex. varför ska man ha svikt i knäna när man 
sjunger… 
 
Daniel har författat ”termer och slang” ”stora sångguiden” och spelat in videon ”vokalist”.  
 
 
Del 2 Citat och intervju del 
 
 
Stödet 
 
Daniel definierar stödet som ”kontroll av andning med adekvat adduktion” 
(stämbandsslutning). Han tar fasta på ordet ”stöd” och menar att ordet syftar till att man 
stödjer något. Man kan uppleva stöd i hela kroppen, inte bara i mage och bröstkorg utan också 
exempelvis i nacken och mjuka gommen. Poängen är att stödja struphuvudet genom att ha 
belastning på andra ställen.  
 
Efter att du andats in aktiveras utandningsmusklerna för att kontrollera utflödet på luften och 
trycket på lungorna, säger Daniel. Det är två system som arbetar, bröstkorgssystemet och 
diafragmasystemet. I bröstkorgssystemet är det de inre interkostalmusklerna som sköter 
utandningen och i diafragmasystemet är det hela bukväggen. Dessa följs mestadels åt och 
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hjälper varann. Lite beroende av ditt behov av stöd och din rösttyp kan du dock ha olika 
strategier. I en bröstkorgsstrategi arbetar du mer med interkostalmuskulaturen och kan känna 
stödet vid solar plexus, eller så arbetar du längre ner med den klassiska vidgningen i sidorna.  
 
En kraftfull röst kan ha lättare att slita ut sig. Har man stämband som kan stå emot ett högt 
tryck och därav kan sjunga starkare kan man helt enkelt vara stark nog att skada sig själv. Har 
du en sådan röst i popbranschen kan du tjäna på att sitta ner och sjunga och på så vis få stödet 
högre upp. Sittandes tar man vanligtvis inte i lika mycket och lufttrycket mot stämbanden blir 
mjukare, säger Daniel.  
 
Har du däremot en lite tunnare röst, inte lika mycket kraft, kan det underlätta om du står upp 
och tar tag i hela kroppen.  
Transversus abdominis är den muskel som först aktiveras när vi sjunger svaga toner. Det är 
bra att behålla den som aktivator så länge du kan, säger Daniel. Det är alltid bra att ha ett så 
välanpassade tryck som möjligt i förhållande till den ton du måste skapa. Trycket du skapar 
ska du möta med stämbanden och det är större risk att bli trött om trycket alltid är högt.   
 
Daniel upplever inte att det är någon skillnad i stödfunktionen mellan klassisk sång och 
afrosång. Deras slutprodukt blir ju självklart något annat än afrosångares men det beror på 
andra saker, exempelvis ett sänkt struphuvud.  
 
Daniel menar också att man alltid har någon form av stöd. Det ser dock olika ut beroende på 
om vi sjunger en stark eller svag ton. En starkare ton behöver större tryck.   
 
Daniel arbetar mestadels med artister och vill oftast inte dela upp undervisningen i enskilda 
moment. Han fokuserar mera på helheten. ”Behövs en ytterligare förståelse för stödets 
funktion får mina elever göra övningar från min bok”, säger han skämtsamt. För att hitta 
stödmuskulaturen kan man hosta eller skratta. Ibland får Daniels elever försöka stå emot och 
hålla balansen medan han trycker/puttar på dem. Då aktiveras transversus abdominis som är 
den inre delen av stödpelaren.  
 
 
Struphuvudets placering 
 
Daniel reagerar på ett av citaten och menar att man självklart kan sjunga en hög ton med ett 
lågt struphuvud. Det gör de klassiska sångarna hela tiden.  
 
Överlag är principen om struphuvudets placering ganska enkel. Struphuvudet följer tonens 
höjd ganska mycket. Det har dock en tendens att inte helt vilja gå tillbaka till ursprungsläget 
under en sångsession allteftersom man använder ett högre tonläge. Detta kan vara ett problem 
ur hälsosynpunkt. Fastnar man i ett alltför högt läge tenderar man att bli spänd. Här finns det 
dock olika skolor. Det finns även de som menar att man skall stanna kvar i ett högt läge med 
struphuvudet för att inte ”ha så långt kvar till de höga tonerna”. Struphuvudet behöver då röra 
sig mindre.  
 
Struphuvudet följer alltså tonens höjd om du inte sjunger klassisk sång och vill hålla det lågt, 
säger Daniel. Denna lägre placering förekommer vanligen inte i populärmusikgenrer utom 
möjligtvis i hårdrock.  Självklart finns det dock undantag. Allt handlar om hur du vill låta och 
för det är det bara fantasin som sätter gränser.  
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Egalisering och register 
 
I den professionella röstvärlden används begreppet register för att beskriva en röstfunktion. 
Bröstregistret kännetecknas av att vokalismuskeln är sammandragen. Stämbanden är tjocka 
och rösten är övertonsrik. Falsetten är mera grundtonsrik och det är kanten på stämbanden 
som vibrerar. Stämbanden läcker hela vägen.  
 
Daniel tycker att register är ett besvärligt område. Det finns enligt honom mer än hundra 
termer för röstregister. Ofta får man begreppsproblem med ”vanligt folk”. För att nå flest 
människor har Daniel bestämt sig för att använda termerna bröstregister och falsett. Mixröst 
är otydligt. Hur ser mixen ut, frågar han sig. Är det 70/30 mix eller en 40/60 mix? Daniel 
anser att det är svårt att jobba så, så för tydlighetens och enkelhetens skull pratar han inte om 
mixröst utan fokuserar på ytterligheterna, alltså bröstregister och falsett.  
 
Daniel tror att mixregistret innebär att vokalismuskeln intar ett mellanläge. Det är dock 
väldigt svårt att definiera det som en enskild sak eftersom alla rösttyper ser olika ut. Även 
röstforskare håller med om att det finns ett mixregister men de har olika uppfattning om hur 
det ska definieras. Vissa forskare menar att så länge du kan göra ett registerbrott på en ton 
finns båda registren på den tonen. Andra menar att så länge tonen är luftig och läckig, som i 
falsetten, spelar det ingen roll hur lågt i tonläge du är, det är ändå falsett. Man vet inte exakt 
hur stämbanden arbetar i mixregistret.  
 
 
Registerbrott 
 
Ett registerbrott är när man abrupt byter mellan sina två register, bröstregister och falsett. För 
att få ett tydligt brott måste du arbeta med ytterligheterna i rösten. Annars blir rösten 
egaliserad.  
 
Om du kommer nerifrån och vill minimera skarven måste du tunna ut stämbanden. Använder 
du högre och högre lufttryck orkar stämbanden tillslut inte hålla emot trycket. Därför måste 
du sänka volymen. Tänker du att tonen är lite lättare, lite svagare och dessutom är extra 
aktiverad i stödet är det enklare att göra skarvövergången ohörbar. Ett sänkt struphuvud, en 
känsla av gäsp, kan också underlätta den svåra passagen säger Daniel. 
 
Om det underlättar att ha samma placering på rösten över och under skarven för att underlätta 
en övergång vågar Daniel inte svara på. Han är frågande till om det finns något som heter 
placering och menar att det är en subjektiv sak. Man kan ha en känsla av att tonen ”sitter i 
masken” men det som händer är att ansatsröret ändrar sin form som gör att vi får olika 
resonanser. Måste man byta vokal över och under skarven kan man ju inte ligga kvar i samma 
placering eftersom olika vokaler är placerade på olika ställe.  
 
 
Tungan 
 
Daniel fokuserar inte för tillfället så mycket på tungan i sin pedagogik. Han är emot att 
kraftigt dra i tungan för att släppa på spänningar i tungroten men tycker att tungmassage eller 
försiktig stretching kan hjälpa. Daniel berättar att det under en period var väldigt populärt med 
stretching av tungan. Man använde sig av en handduk för att få ett ordentligt tag och för att 
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kunna dra ut tungan ordentligt. Under denna period kom det in många sångare med 
slemhinneskador och skador i tungroten till foniatrikerna. Numera avråder man från denna typ 
av stretching.  
 
Kan du sjunga med en hög tungrygg får du inte spänningar i tungroten, däremot kan du få en 
högre placering på struphuvudet. Vill du ha ett ljust sound kan ett högt struphuvud 
tillsammans med ett leende vara ett alternativ.  
 
I arbetet med elever nämner Daniel sällan tungan. Tungans arbete brukar för det mesta 
fungera bra av sig självt. Har eleven spänningar är ett enkelt sätt att spänna av tungan att låta 
den ”tvätta tänderna”.  
 
Eftersom klassiska sångare ofta sjunger med ett sänkt struphuvud för att nå sitt klangideal kan 
de ha lättare att få spänningar i tungryggen. .  
 
 
Käken 
 
Daniel menar att man inte behöver vara så kategorisk om man behärskar röstfysiologin. Du 
öppnar munnen olika mycket beroende på vad du vill göra, hur du vill låta. Man kan inte ha 
”en massa måsten” om man vill sjunga en låt bra. Daniel arbetar dock mycket med att massera 
käken för att lösa eventuella spänningar som satt sig där. Det är viktigt att vara fri i käken. 
Allt handlar om röstekonomi. Olika inställningar och sound kostar olika mycket. Är du 
medveten om det kan du planera din sång efter dagsform och hur länge du ska sjunga.  
 
Daniel är för en rörlig käke vid artikulation men kan ibland i röstvårdande syfte göra övningar 
där käken är mer stillastående.  
 
 
Belting 
 
Daniels definition på belting är det första av citaten under rubriken. Han tycker att begreppet 
främst tillhör musikalgenren och menar att pop- och rocksångare sjunger så varierat att man 
sällan har nytta av att fokusera på ett enskilt sound.  
 
Han anser att de flesta ställer sig bakom att belting används i högt tonläge, sjunges starkt och 
har ett visst mått av bröstregisterton i sig. Han nämner att Estill och Sadolin båda har sina 
versioner på vad belting är och på hur röstens inställning ser ut för denna röstkvalité.  
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Helena Jonason  
 
Utbildad i klassisk- och afrosång på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 
 
Del 1 Musikalisk bakgrund och utbildning 
 
Helena är en sångerska med stor genrebredd och erfarenhet från sceniska produktioner och 
konsertverksamhet. Hon har haft engagemang i uppsättningar av både musikal och opera.  
Kristina från Duvemåla och Chess på Cirkus, Phantom of the Opera på Oscarsteatern, 
Turandot och Oidipus på Folkoperan för att nämna några. Hon har även deltagit i 
showproduktioner både i Sverige och utomlands samt som solist vid evenemang tillsammans 
med orkestrar som Radiosymfonikerna och Malmö Symfoniorkester. 
 
Utbildningen gjordes vid Musikkonservatoriet i Falun samt vid Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm där hon har en solist- och pedagogutbildning. Hon har undervisat sedan 1990, 
alltså i ca 18 år.  
 
På frågan om hon är inspirerad av någon specifik metodik svarar hon nej. Hon har dock 
förebilder och inspirationskällor som har påverkat hennes sätt att undervisa. Oren Brown, 
Paul Farrington, Meribeth Bunch Dayme är några exempel. 
 
Helena tycker inte att det passar henne att helt följa en given metodik. Hon säger att hon 
ständigt får nya ”Aha”-upplevelser och förundras över den uppsjö av fungerande metoder som 
finns inom röstutveckling. Hon värjer sig dock mot de mer dogmatiska metoder som låser 
sångaren vid x antal röstfunktioner och ger allt för givna ramar. Hennes erfarenhet är att det 
blir alltför mycket fokus på det sångtekniska arbetet vilket i sig kan bidra till ytterligare 
spänningar och hämma den egna röstens personliga prägel. 
 
Helena gör ofta workshops och masterclasses i interpretation inom musikdramatik 
(musikal/opera) på olika musik- och teaterutbildningar. Hon undervisar även på kurser inom 
kompetensutveckling för musiklärare, kyrkomusiker och sångpedagoger, då oftast i samarbete 
med Stockholms Musikpedagogiska Institut. (SMI)  
 
 
Del 2 citat och intervju del 
 
Stödet 
 
Helenas definition på begreppet stöd är ”kontroll av utandningsluften och att möta detta 
lufttryck med stämbanden”. 
 
Helena menar att vi konstant använder stödet, men när vi sjunger medvetandegör vi det 
omedvetna.  
 
Vi använder oss av både interkostalandning och diafragmatisk andning. Vid inandning sänker 
sig diafragman något vilket gör att den nedre delen av magen expanderar utåt. Bröstkorgen 
vidgas och sångaren försöker fördröja utandningen genom att hålla kvar känslan av expansion 
och att hitta en stadighet/förankring i kroppen. Det skall inte vara så dramatiskt då 
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sångandningen ligger nära den vanliga andningen. Det man vill är att hitta en avspändhet i en 
del av muskulaturen och en anspänning i en annan del. Ju längre ifrån halsområdet du kan 
komma i din anspänning desto bättre. Som sångare vill man också ha ett stort utrymme i 
halsen, en fri passage, för att undvika konstriktion. 
 
Stödmuskulaturen sitter som ett brett bälte runt midjan och runt bröstkorgen. Helena upplever 
att det just nu är inne att prata om den breda ryggmuskeln, även kallad ”rockmuskeln” men 
höjer ett varningens finger när det gäller nybörjare. Hon menar att man kan komplicera 
stödbegreppet. Tanken att man som sångare måste lära sig ett helt nätverk av muskler innan 
man kan börja sjunga ordentligt kan blockera sångaren mer än att hjälpa.  
 
När Helena undervisar en elev i att hitta stödet fokuserar hon först på att eleven ska hitta en 
lugn andning utan fonation. Andningen ska kunna kännas så djupt ner i kroppen som till 
nedersta muskelfästet för de raka magmusklerna. Om man ligger ner på golvet, på sidan, 
friläggs den muskeln och är lättare att hitta. Helena menar att det är så vi andas när vi sover 
eller vilar.  
 
När denna andning känns bra flyttar Helena eleven till sittande ställning och försöker få 
eleven att känna samma muskler halvvägs upp. Sista steget är stående och här kan Helena  
ibland utnyttja en vägg för att hitta bäckenbotten och alla muskelgrupper som är aktiverade. 
Målet är att etablera en stadig muskelkorsett.  
 
Steg två är att känna hur interkostalmusklerna vidgar bröstkorgen. Man vill låta lungorna få 
mer plats. När dessa två steg samverkar lägger man på ljud.  
 
Helena förankrar stödet först i talet och när det fungerar där övergår hon till att arbeta med 
sång. Stödet skall inte vara något man bara kopplar på när man sjunger utan ska vara igång 
hela tiden i varierande grad.    
 
Helena menar att mängden stöd som behövs beror på vad man vill sjunga och hur man vill 
låta. I t.ex. visa, som är en genre som ligger nära talrösten, behövs inte samma mängd stöd 
som när man skall sjunga högdramatisk musik som Verdi eller Wagner. Här krävs en stor 
förankring för att du inte ska överbelasta dina stämband.  
 
Helena poängterar också att hon inte arbetar med stödet för sakens skull om det redan 
fungerar. Eventuellt går hon igenom vad det är som händer i kroppen för att medvetandegöra 
och ge eleven kunskap om vilka muskler som är involverade i stödarbetet.  
 
 
Struphuvudets placering 
 
Helena tycker inte om att vara dogmatisk. Hon möter många sångare med olika bakgrund och 
menar att om en sångare får rösten att låta och fungera bra med rörligt struphuvud alternativt 
mera stillastående, utgår hon ifrån det. Varför skall man ändra någonting som fungerar bra, 
undrar hon. Det finns olika sätt att nå samma mål, menar hon. Rösten påverkas av hur vi 
fysiskt är byggda, ansatsröret, korta eller långa stämband, hur vi talar o.s.v. Hur man arbetar 
med en röst beror helt enkelt på. Om hon måste välja ett av ovanstående citat väljer hon det 
som uttrycker att man bör sträva efter en struphuvudställning som är bekvämt låg. Det låter 
sunt tycker jag, säger Helena.   
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Många sångare inom popmusiken placerar struphuvudet alltför högt i fullröstregistret och 
forcerar rösten. Många sjunger också med för hårt lufttryck mot stämbanden, det skall vara 
attityd. Sångare blir uppkörda och spända och söker hjälp i form av tungmassage och 
liknande. Tyvärr är det alltför många okunniga som lär ut just tungmassage och då kan denna 
skadar mer än den hjälper, säger Helena. Hon upplever att det finns en övertro till sångteknik 
inom populärmusiken. Man ska inte göra en hög rocktenor av någon som inte är det. Alla 
röster kan inte sjunga allting, åtminstone inte utan konsekvens. Det är viktigt att ta reda på 
vad varje sångare har för förutsättningar och arbeta utifrån dem.  
 
 
Egalisering och register 
 
Helena använder inte ordet register så ofta. Om hon gör det är det oftast i betydelsen av en 
persons omfång, dennes högsta och lägsta ton.  
 
Hon tycker att en mansröst består av fullröst och falsett. När Helena förklarar kvinnorösten 
säger hon att hon är mera kluven. Hon tycker att det blir för stelt att beskriva rösten som två 
klossar, huvudklang och bröstklang och anser inte att denna uppdelning fungerar för dagens 
sångare, särskilt eftersom man till stor del sjunger i mellanregistret. Hon använder hellre 
begrepp som ”lågt register” eller ”talrösten”. På höjden använder hon beskrivningar i form av 
att ”sjunga med slankare/tunnare stämband” eller ”slanka av”. 
 
I det lägre registret arbetar stämbanden med mera stämbandsmassa än i det högre läget. Hon 
liknar stämbanden vid en gitarrsträng som spänns mer och mer för ljusare toner. Det går inte 
att sätta likhetstecken mellan mäns falsett och kvinnors högre läge. Hos killarnas falsettröst 
slackar en stor del av stämbandskanten och stämbanden sluter inte helt tätt. Det är större täthet 
mellan stämbanden i kvinnornas högre läge än i mäns falsett.  
 
Helena menar att det är svårt att veta exakt vad som händer. Rösten är dessutom hela tiden 
föränderlig. När man tittar på filmer på hur stämbanden arbetar hos t.ex. sopraner och altar ser 
man att det är stor variation beroende på röst. Det är t.ex. vanligt att en sopran inte helt sluter 
sina stämband på höjden. En mezzoröst fungerar inte på samma sätt.  
 
Begreppet mixröst är svårt att definiera då det egentligen inte är en benämning som hon 
använder i sin undervisning. Var startar och var slutar den? Att ”mixa”, anser Helena, är ett 
populärt uttryck för att beskriva röstanvändningen i mellanläget. Ett slags parerande mellan 
att låta stämbanden sträckas/tunnas ut, som i högt läge, men samtidigt behålla mycket 
stämbandsmassa, som i lågt läge. På andra språk kallas det tex ”voix mixte” eller ”the blend”. 
Helena tycker att det är viktigt att hitta ett bra fungerande mellanläge då man sjunger pop, 
åtminstone om man vill undvika förslitningar.  
 
Helena menar att man ofta som pedagog kan höra många små förändringar i rösten hos en 
elev utan att nödvändigtvis behöva kunna sätta namn på allting. I det praktiska arbetet runt 
rösten måste vi lyssna oss till en stor del av vad som händer. Vi har ju dessutom inga 
nervtrådar på stämbanden och kan alltså inte känna dem.  
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Registerbrott 
 
Helena känner igen sig i Bunch-Daymes citat och ser de antagonistiska musklernas 
samverkan i struphuvudet, runt stämbandsfunktionen, som ytterst viktiga för att bemästra 
skarvområdet. Så fort man tappar jämvikten mellan dessa muskler framträder skarven. Man 
måste lära sig att hitta det så kallade ”dragläget”. Att ”byta växel” vid precis rätt tidpunkt. 
För att överbrygga skarven är det viktigt att struphuvudet är avspänt och rörligt och att vi inte 
kopplar på restriktorerna i halsen. Vi måste också ha en extra förankring i stödet, menar 
Helena. 
 
När Helena arbetar med att egalisera en röst försöker hon först etablera en bra talröst med den 
röstkvalitet som är aktuell. Därefter går man över till att arbeta med rösten i sång. 
Eleven får sjunga inom ett omfång där rösten känns bekväm och utan forcering. Systemet 
skall kännas ”väloljat”. Därifrån expanderar man och erövrar ett större register (tonomfång). 
 
 
Tungan 
 
Det är viktigt att ha en rörlig och avspänd tunga. Man kan uppleva tungan som en enda 
muskel med ett fäste, men den är istället mycket komplext uppbyggd av små muskler som 
samverkar i artikulationsarbetet. 
 
En bakåtsträvande tunga påverkar mjuka gommen och struphuvudet negativt. Det gäller alltså 
att få tungan att arbeta framåt för att göra det möjligt för mjuka gommen att kunna höja sig 
och struphuvudet att sänka sig.   
 
Helena upplever att många popsångare får spända käkar och spänd tunga då de forcerar rösten 
i höga lägen. Istället för att bearbeta tekniken, i förebyggande syfte, väljer man att massera 
och stretcha tungan. Massage eller stretching kan vara ett bra sätt att lösa spänningar i tungan. 
Det är dock viktigt att gå till någon med gedigen utbildning, understryker Helena. Att stretcha 
tungan med yttre muskelkraft, genom att dra i tungan med en handduk tills man hittar 
kräkreflexen, ifrågasätter hon dock starkt. Det finns blodådror, muskler och ligament som kan 
skadas vid alltför brutal behandling. 
 
 
Käken 
 
Att utgå från en stor munöppning och avspänd käke passar bäst i den klassiska genren, anser 
Helena, eftersom en avspänd käke också sänker struphuvudet, ett viktigt klangideal inom 
klassisk sång. Även här måste man dock hitta en balans. Helena upplever att käk- och 
munöppning ofta förväxlas med en inre öppning. Det är viktigt att släppa i käken men man 
behöver inte ha en öppen mun för det. En avspänd käke skall heller inte förväxlas med en 
avslappnad käke, understryker Helena. De muskler som är inblandade när vi sjunger skall 
vara aktiva, men avspända.  
 
Hos en afrosångare försöker Helena hitta ett neutralläge där käken är avspänd. Om munnen 
öppnas för mycket följer en hel rad andra inställningar med på köpet. Är sångarens 
utgångspunkt istället en lite mindre munöppning kan han/hon hålla instrumentet mer fixerat 
och förändra andra positioner vid behov.  
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Helena anser att käken inte automatiskt ska öppnas mer ju högre ton man sjunger. Citatet med 
stor käköppning och ropröst rimmar också illa tycker hon.  
 
Vissa röstkvalitéer kan man inte sjunga med en alltför öppen mun, säger Helena. Ett exempel 
på en sådan är ”belting” där sångaren istället måste etablera ”bettet” (belters´ bite). 
 
Som en utgångspunkt vid artikulation anser Helena att käken ska hållas så stilla som möjligt. 
Det hjälper till att undvika låsningar längre ner i instrumentet. Hon betonar dock att alla 
sångare har olika förutsättningar och att vissa personer behöver ha en mer aktiv käke.  
 
 
Belting 
 
Belting för Helena innebär att sångaren sjunger med högt lungtryck, ett något högre placerat 
struphuvud samt med en stark och oerhört fokuserad ton. Röstkvalitén går att använda över ett 
stort register, men är mycket ansträngande på låga respektive höga toner. Först runt g1 börjar 
kvalitén få rätt förutsättningar anser Helena.  
 
Bakgrunden till belting är att sångaren behövde nå ut över orkestern utan att ha hjälp av 
dagens mikrofonförstärkning. Eftersom man inte var ute efter det klassiska sångidealet fick 
man hitta ett nytt sätt att fokusera rösten på och förstärka de övertoner som trängde igenom 
ljudbilden. Sångare med starka och uthålliga röster fick jobben, såkallade ”belters”. Helena 
tycker fortfarande att termen passar bäst på Broadway och West End, i musikalsammanhang. 
Hon jämför belting med att sjunga högdramatisk sång som Verdi och Wagner. En klassiskt 
skolad sångare arbetar på att egalisera rösten för att kunna sjunga med relativt slanka 
stämband även i lågt läge. En musikalsångare egaliserar precis tvärtom, dvs söker engagera 
mer stämbandsmassa i högt läge. Båda söker en mycket placerad, koncentrerad och fokuserad 
röstanvändning. 
 
Inom popmusiken är soundet annorlunda. Man kanske beltar på enstaka toner och tonen är 
inte lika placerad som i musikalgenren. Om man ska prata om belting inom popmusik tycker 
Helena att man måste lägga till ordet pop, pop-belting, för att förtydliga vad man pratar om. I 
undervisningssammanhang pratar Helena hellre om fullrösten när hon jobbar med pop- och 
rocksångare.  
 
Helena menar också att sångare har olika förutsättningar för att klara av belting. Även språket 
påverkar då engelskan ger bättre förutsättningar för att få till den något nasala klangen, twang.  
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Bilaga 3 
 
Citat som delgivits informanterna 
Källan förblev anonym tills efter genomförd intervju 
 
 
Stödet 
 
 
Hanna Pegelow, (Uggla, Moberg, ”Sångrösten som huvudinstrument”, 1976) 
 

Under all konstnärlig tonalstring är det inandningsmusklernas uppgift att hålla kvar luften i 
lungorna, utandningsmusklernas att driva ut den i mån av behov. På detta sätt uppstår en 
antagonism mellan in- och utandning muskler ( s.k. andningsstöd). 
 

Knut Wikrot, ”Rösten -dess skolning och vård” (1944) 
 
Denna antagonism eller motstrid måste vara överflödig för att inte säga direkt skadlig. Man får inte 
försöka hålla luften tillbaka med absurditeter som andningsstöd, magstöd, luftkontroll. 

 
 
Struphuvudets placering 
 
 
Hanna Pegelow, (Uggla, Moberg, ”Sångrösten som huvudinstrument”, 1976) 

 
Skolade sångare har små struphuvudrörelser, natursångare stora. På tonens höjd har struphuvudets 
högre eller lägre ställning ingen som helst inverkan… Att genom tryck eller press kvarhålla 
struphuvudet under eller i medel ställning är skadligt och borde ej få förekomma. 
 

Catrine Sadolin, ”Komplett sångteknik”, (2006) 
 
Struphuvudet skall alltid höjas vid höga toner och sänkas vid djupa toner. Om en sångare håller 
fast sitt struphuvud i ett för lågt läge kan de höga tonerna inte nås. Det är därför mycket viktigt att 
INTE hålla fast struphuvudets placering utan låta struphuvudet komma upp till det höga läge som 
passar tonhöjden. 
 
 

Johan Sundberg, ”Röstlära”, (2001) 
 

Inom sångpedagogik brukar man anse att man strävar efter en larynxinställning som är bekvämt 
låg vid alla fonationsfrekvenser. 
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Egalisering och register 
 
 
Daniel Zanger Borch, ”Stora sångguiden”, (2005) 

 
Röstregister är en benämning på toner som har samma typ av klang och liknande 
vibrationsmönster… Bröstregister och falsettregister är de benämningar jag använder. Kvinnor och 
män använder rösten på liknande sätt inom rock, pop och soulgenrerna och därför gör jag ingen 
skillnad i registerbenämningen mellan könen.  
 

 
Johan Sundberg, ” Röstlära”  (2001) 
 

Många författare anser att det finns två grundregister i mansrösten och tre i kvinnorösten. 
 

Catrine Sadolin, ”Komplett sångteknik”, (2006) 
 
Ett register är bara ett skapat begrepp/namn för att särskilt ton område och har inget att göra med 
röstens klang eller sättet man sjunger på.  
 

 
 
Registerbrott  
  
 
Catrine Sadolin, ”Komplett sångteknik”, (2006) 
 

På samma sätt som det inte finns några skarvar eller brott på ett gummiband är det heller inte några 
brott eller skarvar på rösten. De olika brott och skarvar en sångare kan uppleva, beror på 
funktionsbyten, inte byten mellan register. 

 
Meribeth Bunch Dayme, ”the Performer’s voice”, (2005) 

 
For effective singing, the change of vocal fold length and thickness from low pitch to high ones 
must be smooth and graduated. When antagonistic muscles do not release as the pitch ascends, the 
vocal folds are prevented from stretching properly, the tone becomes heavy and forced, and breaks 
in registre can occur.   
 

Johan Sundberg, ”Röstlära”, (2001) 
 

Registerbrott, hörbara, plötsliga, oavsiktliga eller avsiktliga registerväxlingar, ofta mellan 
bröstregister och falsett. 
 
 
 

Tungan 
 
 
Madelene Uggla, ”sångröstens behandling” (1960) 
 

Alla vokaler måste uttalas med tungryggen höjd upp mot gommen… Kom ihåg att den höga 
tunginställningen är tungans naturliga läge vid sång. 
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Catrine Sadolin ” Komplett sångteknik” (2006) 

 
Just det faktum att tungan spänns under sång får många pedagoger att ägna oproportionerligt 
mycket uppmärksamhet åt eventuella spänningar i bak tungan.  
 
 
 

Käken 
 
 
Berit Kullberg, Ragnhild Sjögren, ”Sing it” (1994) 
 
(Instruktion till sångövningar på höjden.) 
 

Sjung alla övningar med stor käk öppning och mycket klang. 
 

(Instruktion till artikulationsövning i Bröstklang.) 
 

 I bägge fallen skall man sträva efter stor käk öppning och att det är rop rösten som används. 
 
 
Meribeth Bunch Dayme, ”the Performers voice” (2005) 
 

Sing or speak with the tip of your forefinger between your teeth near the front on the side. Do not 
open your mouth any more than that… When the jaw overworks, it prevents the tounge and palate 
from doing their jobs. 
 

Catrine Sadolin, ”Komplett sångteknik”, (2006) 
 
Det gäller alltså att gradvis öppna munnen mer och mer när tonhöjden stiger. Ju högre tonläge 
desto öppnare mun. 
 

 
Belting 
 
 
Daniel Zanger Borch, ”Stora sångguiden”, (2006) 
 

Tekniken kännetecknas av ett högt lungtryck, högt tonläge och höjd struphuvudsställning. 
Benämningen kommer av att man sjunger starkt, ropar ut (belt out). Belting sjungs i den övre 
delen av bröstregitsret. 

 
 
Catrine Sadolin, ”Komplett sångteknik”, (2006) 
 

Belting kan användas på alla tonhöjder av både män och kvinnor. För att uppnå funktionen belting 
måste man twanga larynxtuben… Det måste dock alltid finnas en viss grad av twang, annars rör 
det sig inte längre om Belting. 
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Kort presentation av författarna till citaten 
 
 
Hanna Pegelow 
 
Hanna Pegelow var verksam som musikdirektör i Uppsala. Hon är författare till ”Handledning 
i röstvård”(1942) och ”Röst och språk”(1932). 
 
Knut Wikrot 
(1897-1958) 
 
Knut Wikrot var röstpedagog och lärare i talteknik vid Lunds Universitet. Han har gett ut 
boken ”Rösten - dess skolning och vård” (Wikipedia, den fria encyklopedin ). 
 
Catrine Sadolin 
 
Catrine Sadolin är en dansk röstforskare och sångpedagog. Hon har utformat en sångmetodik 
som kallas ”Komplett sångteknik” och som undervisas runt om i världen. Metoden bygger på 
att man utgår från att rösten kan sjunga i fyra olika funktioner, Overdrive, Belting, Curbing 
och Neutral. 2008 öppnade den första skolan i Komplett sångteknik i Sverige, Stockholm.  
 
Sadolin är även sångerska och har uppträtt både inom den klassiska genren och i afrogenren i 
Europa. Hon har spelat in flera CD-skivor (Komplett sångteknik 2006).  
 
Johan Sundberg 
 
Johan Sundberg är professor i musikakustik vid KTH i Stockholm. Han har forskat i tal och 
sång i över trettio år och har dessutom gett ut boken ”Röstlära” som används av pedagoger 
och på musikutbildningar runt om i landet. Sundberg är själv sångare i Adolf Fredriks 
Bachkör (Röstlära, 2001).  
 
Meribeth Bunch Dayme 
 
Meribeth Bunch Dayme är röstkonsult och författar böcker om röstvetenskap. Hon har 
publicerat litteratur som ”Dynamics of the singing voice” och ”the Performers voice”. Hon 
föreläser och ger seminarier i både USA och Europa (the Performers voice, 2005). 
 
Daniel Zangger Borch 
 
Daniel Zangger Borch har arbetat som professionell sångare i många år. Han har medverkat i 
CD inspelningar med hårdrocksbandet Alien och deltagit i melodifestivalen med duon 
Crosstalk. Han har även gjort ett tiotal turnéer runt om i världen samt spelat in en 
instruktionsvideo för sångare (Zangger Borch, 2005). 
 
Zangger Borch är vetenskapligt förankrad och har forskat i rock-, pop- och soulröstens 
funktion. Han har publicerat internationella artiklar och är på väg att slutföra en 
doktorsavhandling i ämnet. 2005 gavs hans bok ”Stora Sångguiden” ut (Wikipedia, Den fria 
encyklopedin). 
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Han driver även ett eget företag, Voice Centre, där han coachar, forskar och producerar sång 
(Zangger Borch, 2005). 
 
Madelene Uggla 
 
Madelene Uggla Studerade till musiklärare vid KMH i Stockholm 1943. 1960 grundade hon 
SMI, Stockholms Musikpedagogiska Institut där hon verkade som rektor. 1972 är hon med 
och startar utbildningen för talpedagoger på Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI). 
Hon har även varit verksam som musiklärare på Kungliga Musikhögskolan och Ingesunds 
folkhögskola. 
 
Uggla har producerat ett antal böcker i ämnet sång, bl.a. ”sångröstens behandling” och 
”sångrösten som huvudinstrument” (Wikipedia, den fria encyklopedin). 
  
Berit Kullberg & Ragnhild Sjögren 
 
Berit Kullberg är utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm. Hon är lärare vid Sollentuna 
gymnasium och leder gospelkörer. Kullberg verkar även som solist i olika sammanhang.  
 
Ragnhild Sjögren är utbildat vid Musikhögskolan i Stockholm. Numera undervisar hon på 
skolan i sångmetodik och jazzsång. Hon har medverkat i flera musikaler på Oscars och med 
Riksteatern. Hon har dessutom framträtt i olika TV-inspelningar (Kullberg och Sjögren, 
1994). 
 


