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En fråga om vikt
Hur påverkas sångrösten hos
klassiska sångerskor av övervikt?

Sammanfattning
Jag har valt att fördjupa mig i frågan kring om sångrösten hos klassiska sångare
påverkas av övervikt, och i så fall hur. Frågan är belyst från tre håll; aspekterna
fysiologi, psykologi och historia finns med.
Jag har intervjuat Johan Sundberg, Professor i Musikakustik samt läst en mängd
böcker, artiklar, uppsatser och forskningsrapporter i ämnet.
Undersökningen visar att bland annat bukmuskulaturen, tyngdkraften i strupen
samt syresättningen av blodet påverkas av övervikt. Det är också tydligt att sång
påverkar den inre människan positivt, dvs. att man känner positiva känslor efter
att ha sjungit. Denna känsla påverkas också av att kroppen utsöndrar hormon
när man sjunger som verkar i positiv riktning. Att klassiska sångare rent
historiskt sett haft en högre del som varit överviktiga har sin förklaring i idealet
i samhället under operans storhetstid samt subkulturens sociala manér och
livsstil.
Sökord: Sång, sångröst, övervikt, mental hälsa.
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Inledning
Våren 2006 arbetade jag i Gambia som volontär i en skola, och när jag landade
mitt i den svenska sommaren ställde jag mig på vågen. Efter 7 månader med en
diet bestående av kyckling, ris, mariekex och vatten hade jag gått ner 34 kilo
och efter flera år som ”tjockis” var jag nu normalviktig. Under tiden i Gambia
sjöng jag inte särskilt mycket, så när jag kom hem längtade jag efter att börja
med mina regelbundna sånglektioner och körrepetitioner igen. Det jag upplevde
då går att beskriva som att det var mycket ”lättare” att sjunga och min
uppfattning var att rösten lät mer ”hel” och ”full”. Jag behövde inte aktivt tänka
på att använda stöd, på andning eller andra sångtekniska verktyg. Jag uttryckte
det så att; ”Det bara rinner ur mig”. Min mentala hälsa blev i och med min
viktnedgång mycket bättre. Jag hade länge mått dåligt av olika anledningar och
lidit av dålig självkänsla. Min övervikt var ett tydligt hinder i min personliga
utveckling. Vad berodde denna förändring, ja, faktiskt förvandling på? Jag
ställde mig själv den frågan, men kunde inte resonera mig fram till något svar.
När jag pratade med vänner och bekanta som också är sångare och musiker så
fick jag spontana kommentarer om att min viktnedgång säkert påverkat det hela.
Själv kände jag mig tveksam, jag mådde ju så mycket bättre mentalt nu, det kan
inte vara så enkelt att det bara sitter i kilon. Eller? Många med mig är nog de
som barn sjöng i kör och fick höra att de skulle låtsas vara tjocka och sjunga
”operalikt” när man sjöng. Detta tror jag är ett bra exempel och ett tydligt
tecken i tiden på gemene mans uppfattning av framgångsrika klassiska sångares
kroppshydda och hur den påverkar sångrösten. Vad säger forskning, historien,
musiker och gemene man? Jag vill veta. I takt med att jag läst in mig kring
frågan jag ställer mig har dessa ord, som råkar finnas i den första boken jag
läste, varit några jag återkommit till vid ett flertal tillfällen, och jag tror de är
viktiga att beakta när det gäller mitt ämne för diskussion.
”Bilden av det förflutna påverkas dels av tillgången på data, dels av
forskarens tolkning av dessa, vilken senare i sin tur färgas av hennes
förförståelse, frågeställningar och tolkningsstrategier.”
Ingrid Nordin Hennel, 1997

Bakgrund
I bakgrunden ges en grundlig genomgång av sångens anatomi, hur röstapparaten
fungerar och hur kroppen påverkas av sång både fysiologiskt och mentalt. Det
redovisas också hur träning kontra fetma påverkar kroppen fysiologiskt, hur det
i historien tänkts kring rösten, andning osv. på ett andligt plan men också hur
trendvindar blåst i musikbranschen samt samhället i stort i historien.
Fysiologin gällande sång
Per Lindblad beskriver i sin bok Rösten (1994) det muskulära och
lungfunktionella förloppet när vi andas, talar och sjunger. Andningsapparaten
utgörs av lungorna samt diverse muskler som påverkar lungvolymen och
andningen. Lungorna består av elastisk vävnad som ytterst ligger tätt mot
bröstkorgsväggarnas insida och mellangärdets ovansida och följer med i deras
rörelser. Vävnaden bildar en förgrenad struktur från luftstrupen, lat. Trachea,
och allra ytterst sitter små blåsor, lungblåsorna. Huvudsyftet med att vi
människor andas är att syresätta blodet samt att avlägsna koldioxid från det, så
att kroppens delar kan arbeta som de ska. Sekundärt, men ändå så viktigt, är att
bidra till röstfunktionen. Först några saker om viloandning och talandning; Vid
viloandning andas man ca 12 gånger per minut, och vid varje tillfälle andas man
in och ut ca 0,5-1 liter luft. När man andas in vidgas bröstkorgen av
muskelkraft, lungvolymen ökar och trycket i lungorna sjunker. Eftersom munoch näshålan samt luftstrupen är öppen strömmar luft in och lungorna fylls. Vid
utandning arbetar inga muskler, utan det som sker är att samma muskler som
vidgade bröstkorgen slappnar av vilket ökar trycket i lungorna och luften
pressas ut. Vid talandning kan mängden luft som byts ut vid varje andning
variera väldigt, allt från 0,5 liter till vid långa talfraser upp till 2 liter luft per
andning och talfras. När du talar styrs utandningsluften av muskelarbete
beroende på hur starkt du talar samt vilken karaktär rösten har. (Vid en väsande
viskning läcker t.ex. rösten mer luft per fras än annars). En fonetisk fras, den
samlade ljudproduktioner under en utandningsfras kräver muskelarbete som
skapar ett tryck i lungorna, det så kallade subglottala trycket. Musklernas
uppgift är att under hela talfrasen bibehålla trycket på rätt nivå så luften
strömmar ur lungorna och genom luftstrupen förbi stämläpparna med den kraft
och mängd som du som talare vill. Ju högre subglottalt tryck, desto större
förutsättning för en stark talvolym. Tryck mäts oftast i enheten ”cm
vattenpelare” men också i ”mm kvicksilver”. Eftersom vi lever på botten
(jordens yta) i ett lufthav (jordens atmosfär och rymden) lever vi under ett
konstant tryck, ca 1030 cm vattenpelare vilket innebär att om du vill höja det
subglottala trycket med 5 cm vilket behövs för att tala måste musklerna skapa
ett tryck på 1035 cm vattenpelare och vill du ropa behövs det 1040 cm eftersom
det i andningsapparaten råder samma tryck som i övriga världen när svalget är
öppet men ingen in- eller utandning pågår. Vid skapandet av ljud vid utandning
så finns det subglottala trycket skapat av muskelkraft, men i glottis,
stämläpparnas öppning, skapas ett mottryck mot bukmusklernas arbete. Har du
ett högre subglottalt tryck ökar hastigheten på utandningsluften men det behöver
inte betyda att luften strömmar med högre hastighet ut ur munnen/ näsan,
eftersom du med glottis har ett mottryck, som vi också kan kalla motstånd, och
bestämmer med vilken hastighet luften ska strömma.
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Andningsapparaten är komplicerad, speciellt muskelarbetet som sker under inoch utandning vid tal och sång. I lungvävnaden och bröstkorgen finns elastiska
krafter som skapar ett avslappningstryck, på engelska; ”relaxation pressure”,
som påverkar det subglottala trycket. Dessa krafter avtar efter hand under
utandningsfrasen. Allt eftersom lungvävnaden och bröstkorgen slappnar av och
volymen minskar och muskelarbetet tar större ansvar för att utandningen ska
ske. De viktigaste musklerna vid inandning är mellangärdet, även kallad
diafragman, de yttre intercostalmusklerna, som förbinder revbenen och
scalensusmusklerna som sitter mellan de övre revbenen och flera halskotor. När
svalget öppnas vidgar inandningsmusklerna brösthålan och ny luft får plats.
Diafragman är en stor muskel som närmast kan liknas vid att den ”ligger”, som
ett kupolformat golv i buken som vid inandning sjunker och trycker sig neråt
och ger plats åt de luftfyllda lungorna. De yttre intercostalerna samt
scanensusmusklerna vidgar bröstkorgen. Vid utandning är det de inre
intercostalmusklerna, ett muskelskikt mellan revbenen innanför de yttre
intercostalmusklerna, diafragman samt tvära, raka och sneda bukmuskler.
Förutom dessa nämnda muskler finns många fler som är betydelsefulla och
delar ansvaret för in- och utandning. Dessa är de största grupperna, därav mest
värda att nämna i sammanhanget. För att tydliggöra detta med muskelarbete
finns en teckning över det under Bilagor. Lungvolymen, hur mycket luft
lungorna har kapacitet att rymma varierar, högst är den hos unga män, där den
kan vara uppåt 7 l, hos kvinnor och barn kan den vara betydligt lägre, t.ex. är
den ca 4-5 liter hos en vuxen kvinna.
Andas man ut all luft man kan har man ändå luft kvar i lungorna, den luften
kallas residualvolym, hos män är den ca 2 liter, hos kvinnor och barn mindre.
Påverkan på kroppen
Christina Grape är sjuksköterska på Ersta Sjukhus och har forskat i ämnet ”sång
och hälsa” och ställde sig frågan om en sånglektion kan ge mer välbefinnande
om man är amatörsångare än professionell. Åtta yrkessångare och åtta amatörer
valdes ut och vid sånglektioner kopplades en bärbar EKG-bandspelare på och
spelade in elevens hjärtverksamhet under hela sångpasset. Två blodprov togs, ett
före och ett 30 min efter lektionen. Eleverna fick också skatta sitt känsloläge
efter lektionen på så kallade VAS-skalor, t.ex. ledsen/ glad, spänd/ avslappna.
Blodproven togs med avseende på koncentration av vissa stresshormon. De
resultat hon nådde visade följande effekter på hjärtat och hormonnivåer i
kroppen;
Hjärtat
Professionella sångare är mer vältränade fysiskt, hjärtverksamheten är mer
varierad än hos amatörer, dvs. att de professionella ansträngde sig utifrån
övning, och kan lättare ”lätta på gasen” när det inte krävs så mycket.
Amatörerna hade ”gasen i botten” mest hela tiden.
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Hormoner
TNT-alfa är ett ämne som ökar i kvantitet vid stressfulla situationer. Halten
TNT-alfa ökade hos yrkessångare och minskade hos amatörer.
Kortisol; ökar i stressliknande situationer. En studie har visat att muntert skratt
verkar kunna sänka kortisolkoncentrationen. Halten kortisol ökade hos
yrkessångare och minskade hos amatörer.
Prolaktin; ökar vid undvikande av konflikter och stressituationer.
Oxytocin; verkar avstressande och stiger i angenäma situationer med eller utan
stimuli genom beröring. Halten Oxytocin ökade hos 13 av 16 patienter och
antalet och de 13 patienter där halten ökade var jämnt fördelade i de två
undersökningsgrupperna.
Även om Kortisol och TNT-alfa visar på ökad stress, är det stor risk att den var
positiv och eleverna upplevde den som en positiv stressituation och alltså
hälsobefrämjande. VAS-skalorna visade att majoriteten av patienterna kände sig
mer avspända och energifulla efter lektionerna. Amatörer mer positiva överlag
jämfört med proffs, vilka i sin tur hade ett större fokus på den professionella
utvecklingen på lektionerna. Tanken på att öka den sångliga kompetensen
utifrån yrkessångare påverkade dem att inte uppleva lektionerna som lika
hälsobefrämjande. Amatörerna hade mer fokus på att ha roligt, att de gjorde det
för egen skull, för att ha kul och prova något nytt.
Signe Rudberg (2004), musikpedagog, har i sin uppsats ”Sång som en läkande
lek” undersökt sambanden mellan sång och hälsa och citerar författaren,
sångerskan och socialarbetaren Armstrong som säger att ”kritik mot den egna
sångrösten kan upplevas som en kritik mot hela personligheten. En positiv
erfarenhet av att sjunga kan å andra sidan stärka självkänslan.” Rudbergs
resultat visar tydligt att röst-, sång- och rörelseövningar kan påverka en
människas hälsa i positiv riktning och att utforska sin röst är ett identitetsarbete,
en skapande process som tar tid. Rudberg påstår att samma person kan få olika
upplevelser av sin sångröst, beroende på känsloläget den befinner sig i just när
tillfället för sångstunden sker. Den som är bränd av tidigare kritik mot
sångrösten behöver känna trygghet i det pågående sammanhanget för att våga
sjunga, ge sig hän i sången och då möjliggöra en stund av läkande sång.
Susanna Ehrin (1999), fil. Dr i immunologi och forskare inom friskvård och
folkhälsa lär oss i sin bok ”Den självläkande människan” att enskilda celler i
kroppen kan påverkas av ljudvibrationer, forskning visar att tonskalans olika
frekvenser kan ändra röda blodkroppars färg och form. Tonen c1 gjorde cellerna
längre, e1 klotformade och tonen a1 ändrade färgen från röd till rosa. Man
prövade detta på cancerceller som var under behandling och de visade ökad
dödlighet vid 400-480 Hz (a1-h1). Ljudterapi kan alltså stärka celler som är
friska och döda de som är sjuka. Att musik och ljud består av rörelse,
vibrationer och svängningar på atomnivå hos partiklar är vetenskapligt bevisat
och i och med att kroppen innehåller så pass mycket vatten fortplantas
ljudvågorna då väldigt lätt och vi känner vibrationerna i väldigt låga toner även
om vi inte kan uppfatta dem med örat. Dessa vibrationer, både från hörbara och
icke hörbara toner påstår forskare masserar kroppen på cellnivå och bidrar till
att energi tillförs och vi bokstavligt talat ”skakar loss”. Alltså är musicerande
och sjungande motion för molekyler, genom att ljuda kommer vi genom
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mikrovibrationer åt blockeringar och spänningar i kroppen och bearbetar dem
till att lossna. Det finns terapeuter som arbetat fram metoder som går ut på att
genom att ljuda på speciella frekvenser bearbetar man och lossar man
spänningar och blockeringar i speciella kroppsdelar.
Läkaren Thomas Lundeberg (2004) redovisar i en artikel sina slutsatser som är
att fysisk aktivitet och muskulär träning är ett alternativ till traditionell
medicinering och att människokroppen är byggd för aktivitet och att den utförs
med låg till hög intensitet. Ju högre intensitet, desto större blir den omedelbara
påverkan på olika kroppsfunktioner. Effekterna på lungorna av
konditionsträning är att lungkapaciteten ökar. Träning förbättrar också
andningsmuskulaturens uthållighet, påverkar kärlsystemet, blodtrycket samt
blodflödet. Dilatationsförmågan förbättras, det vill säga förmågan för vävnad att
vidga sig, och den inre volymen i större artärer ökar. Nervsystemet,
koordination, balans och reaktionsförmåga förbättras också, likaså kognitiv
förmåga, minnesfunktioner och självkänsla vilket tordes bidra till ökat
välbefinnande. Vid fysisk aktivitet sätter fettförbränning igång och fettväven
frisätter antiinflammatoriska proteiner samt peptiden Leptin, som har en
anorektisk effekt.
Robert T. Sataloff har tillsammans med sin fru Dahlia M. Sataloff är båda läkare
och har ägnat en stor del av sina yrkesliv åt forskning inom ”röstlära” och påstår
bland annat de att de allra flesta som håller på med sång och sånglig utbildning
håller med om att det är atletiskt, att det kräver god kondition i bukmuskulaturen
och andningsapparaten samt god allmän fysisk kondition och uthållighet.
De skriver också att 1985 kom ett antal amerikanska experter från the National
Institute of Health fram till att fetma har många effekter på människan och dess
vardagsliv. Till exempel;
•
•
•
•
•
•
•
•

Fetma skapar en psykologisk stress som gemene man som inte lider av
fetma kan förstå.
Fetma ökar risken för högt blodtryck med tre gånger.
Fetma ökar risken för högt kolesterol.
Fetma ökar risken att drabbas av diabetes med tre gånger.
Fetma är en faktor i utvecklandet av hjärtproblem.
Fetma ökar risken att utveckla vissa typer av cancer, till exempel
livmoder-, bröst-, gallcancer.
Fetma minskar livslängden.
Fetma ökar risken för artros och andningssvårigheter.

Även en lindrigare form av övervikt kan påverka andningsapparaten enligt
Sataloff, och hävdar att långsam viktnedgång genom en förändring av mat- och
livsstilsvanor är bäst och mest skonsamt, det är för mycket med 1-1,5 kg per
vecka. En snabb viktnedgång orsakar t.ex. förändringar i kroppens vätskebalans
och kan påverka röstapparaten och då röstens kvalité negativt och avslutar med
att säga att en sund kropp påverkar rösten positivt likaväl som resten av
kroppens organ och delar.
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Tre begrepp; BMI, Hälsa och Stöd
Termerna ”övervikt”, ”fetma” och ”normalvikt” används flera gånger i min
text. Vad de står för går att läsa i tabellen nedan. Medicinsk forskning har
resulterat i starka rekommendationer gällande hur mycket man behöver väga för
sin längd för att klassas som överviktig samtidigt som att det finns en annan
måttstock, våra mänskliga ögon och medvetanden påverkade av samhället och
den tid vi lever i. WHO, World Health Organisation har tagit fram ett
mätinstrument för att veta om en person är normalviktig, överviktig eller fet.
Man använder enheten BMI, dvs. Body Mass Index, eller Kroppsmasseindex
och är ett mått på relationen mellan kroppens vikt (kilo) och längd (meter).
BMI-värdena är desamma för män och kvinnor, är oberoende av ålder och tar
inte hänsyn till om en person har extrakilon i fett eller muskler. Detta är ett
krasst mätinstrument som inte tar någon hänsyn till annat fysiskt skick än vikten
vilket gör att en olympisk tyngdlyftare som har god kondition och en stor
mängd kilo muskler kan få ett lika högt BMI som en stillasittande person med
lite muskelmassa men istället väldigt många kilo fett på kroppen. I
Socialstyrelsens Folkhälsorapport för 2009 går att läsa att övervikt och fetma är
betydligt mer vanligt hos personer med låg utbildningsnivå. I Sverige var
hälften av alla män och en tredjedel av alla kvinnor överviktiga 2009.
vikt (kg)
,
längd (m) x längd (m)
Klassificering
Undervikt
Normalvikt
Fetma/Övervikt
Grav fetma/
Grav övervikt, klass 1
Grav fetma/
Grav övervikt, klass 2
Grav fetma/
Grav övervikt, klass 3

= BMI

BMI
-18,5
18,6-24,99
25-29,99
30-34,99
35-39,99
40+

World Health Organisation [WHO] formulerade en definition av begreppet
Hälsa, år 1948; ”Health is a state of complete physical, mental and social
wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity.”
Termen ”stöd” förklarar Per Lindblad på ett bra sätt. Det handlar om
muskelkontroll. Mer exakt beskriver han det med orden; ”Stöd är att bibehålla
aktiviteten i inandningsmusklerna när man sjunger och utandningsmusklerna är
aktiva.”
(Rösten, s.17) Man kan också beskriva ”stöd” som kontroll över
andningsapparaten och musklerna kring denna. Inom sång talar man om att ha
kroppen med i sångarbetet, med vilket man menar att rösten ska vara förankrad i
kroppen, och att bålmuskulaturen är i högsta grad aktiv i sångarbetet. En
sångröst utan stöd upplevs ofta som osäker och svajig. Lindblad skriver att ett
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väl fungerande stöd är en förutsättning för att en sångröst ska hålla i längden
och behålla sin goda kvalité. En röst där stödet inte fungerar väl kan ofta
upplevas och beskrivas som instabil och svajig.
Ett abstrakt, vidare tänk
Ända sedan 1600-talet har det allra mesta i västvärldens utveckling handlat om
vetenskap, logik, forskning och förnuft. Känslor och intuition har i historien
ansetts som irrationellt och inget att lita på. Ändå har det över hela världen på
olika sätt, i olika kulturer utvecklats former av vård som inte har sin grund i
vetenskap och den typ av forskning vi i Europa ägnat oss åt. I Indien och Kina
har alternativmedicin funnits i flera tusen år och går hand i hand med en
alternativ filosofi om sjukdomars uppkomst och orsak, samt hur man genom
både kroppslig och själslig stimulans botar dom. (Ehrlin 2004) I västerländsk,
vetenskaplig tradition är andningen till för att syresätta blodet, med alla de
renande och livgivande processer som det medför. I österländskt synsätt är
kroppen också ett energisystem, och andningens betydelse är annorlunda, den
tillför livsenergi för både kroppslig o andlig rening. Om andningen går genom
näsa eller mun gör skillnad för kroppen. Om du andas genom näsan filtreras
partiklar bort med hjälp av näsans hår och slemhinnor, luften värms upp och
fuktas på väg ner mot lungorna. Detta sker inte om man andas genom munnen,
luften som når lungorna hinner inte fuktas eller värmas upp. Kroppens utlopp
för slaggprodukter sker genom utandning (70%), huden (20%) och avföring och
urin (10%). Ovanstående (vetenskapliga) fakta tyder på att en väl fungerande
andningapparat gör oss renare.
I Bibelns första kapitel kan vi läsa att Gud blåste liv i den första människan och
Guds ande liknas vid en vind. Att sjunga inom kristendomen handlar både om
att sjunga ut sin glädje och sorg och ses i allra högsta grad som välgörande. Det
är ett kommunikationsmedel av rang och i Predikaren 12:4 kan man läsa om när
”de onda dagarna nalkas” och ”allt är tomhet”, då förändras rösten och
”stämman blir tunn som en fågels och sångrösten mister sin klang…”
En historisk tillbakablick
Stefan Rössner (2010), professor i hälsoinriktad beteendeforskning skriver
följande i ett förord till en stor forskningsstudie gjord på uppdrag av ett
försäkringsbolag;
I ett historiskt perspektiv har övervikt varit förknippat med positiva värderingar.
En större fettmassa innebar ett skydd mot svält, infektioner och andra tärande
sjukdomar. Den som hade en större fettmassa visade därmed upp sitt välstånd,
vilket var av socialt och psykologiskt värde. Med den moderna medicinska
utvecklingen har synsättet att fetma är positivt radikalt förändrats. Individer med
fetma har numera kommit att betraktas som människor med dålig självkontroll
och svårigheter att hålla igen på sitt ätande. Även om statistiken talar sitt tydliga
språk är det dock uppenbart att många individer kan leva väl med en relativt hög
kroppsvikt utan att få medicinska, sociala eller psykologiska problem. Man har
tidigare diskuterat begreppet ”jolly fat” som bygger på den gamla psykiatriska
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klassificeringsteorin, enligt vilken runda och mulliga människor är godmodiga
och avslappnade. Nya psykologiska testmetoder har visat att det inte alls är så,
utan att de flesta som söker vård för sin fetma är deprimerade och har enligt de
själva en betydligt försämrad livskvalitet.
I sina memoarer beskriver Birgit Nilsson (1995) en händelse från Helsingfors
där hon gjorde Tosca. Värdarna var oerhört gästfria och efter varje gästspel
vankades det supé. Nästa dag skulle hon åka vidare till England försökte hon
bryta upp tidigt, men ingen av värdarna tog henne på allvar och tyckte att fru
Nilsson inte var en äkta vikingadoter om hon inte följde med och åt och drack
till tidiga morgonen precis som Kirsten Flagstad hade gjort ett par veckor
tidigare. Ett nej till inbjudan togs inte emot som ett tecken på Nilssons månande
om god sömn inför kommande arbete utan mer som en negativ inställning till en
social och trevlig tillställning med kollegor.
I dokumentärfilmen ”Bella figura” (2007) intervjuas Stefan Zucker, operafantast
och sångare och berättar där bland annat att Verdi vid uruppförandet av La
Traviata 1853 var orolig för sångerskan som skulle göra sopranrollen. Han
förklarar vidare att Fanny Salvini-Donatelli var en man som lika ofta spelade
kvinnoroller som mansroller och var känd för att vara väldigt rund. När hennes
Violetta på scenen dog i lunginflammation skrattade publiken på grund av det
sceniska utryck hennes uppenbarelse och kroppshydda gav. Zucker berättar
vidare att Maria Callas blev inspirerad till att gå ner i vikt av Audrey Hepburn,
att hennes vilja och envishet till slut gjorde att hon lyckades. Hon ville vara en
glamourös, modern och vacker sångerska och det blev hon, på bekostnad av sin
sångröst. Operans kritikerkår världen över är överens om att hon alltid haft
problem med andningen och den blev än mer opålitlig och instabil efter
viktnedgången. Hon förlorade kontakten med stödet helt och hållet och sjöng
med en teknik som utgick från halsen och uppåt.
I boken ”Mod och försakelse” (1997) skriver Ingeborg Nordin Hennel att
Musikaliska Akademien på 1850-talet startade en ”Sångklass för fruntimmer”
och samarbetet med Konglig Theaterns elevskola startade. Förutom sång och
teater läste man också religion, moral, fädernelandets historia, grundbegreppen
af allmän historia, noggrann kännedom af svenska språket, kunskap i tyska eller
fransyska språken, mythologi, gymnastik, fäktning samt dans. Tidigare hade inte
gymnastik varit med på schemat, vilket enligt Nordin-Hennel tydde på en ökad
förståelse för betydelsen av kroppens kondition vid konstnärligt arbete på scen.
Hon beskriver hur det var att arbeta som kvinnan vid den svenska teater- och
musikscenen vid samma tid, vilken inte skiljer sig mycket från musik- och
teaterscenen i övriga Europa. Den största skillnaden var att den svenska scenen
var mindre än i Europas övriga storstäder. Studierna vid Musikaliska
Akademien var hårda och flit och lydnad var en självklarhet. Att vara vid teatern
och musikscenen var hårt, tufft och påfrestande på många sätt. När artisterna
hade engagemang vid teatern eller musikteatern berodde lönen på hur stor
publiken var. Ekonomisk ersättning för kostym utgick, men sångarna och
aktörerna var tvungna att låta sy upp den själva. När, eller om, man fick en fast
anställning kunde det stå i kontraktet att en kvinnlig elev inte fick gifta sig utan
ledningens medgivande, ett tecken på stor kontroll och makt över de anställda.
Underhållningsbranschen var en egen subkultur och gemene mans uppfattning
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om den var att den teater och musik som inte hade kyrklig anknytning när det
gällde handling och textinnehåll helt handlade om exhibitionism, liberal
sexualitet, lättja, dryckenskap och nyckfullhet. Vid den här tiden var hela
samhället styrt av män, likaså kyrkan. Att kvinnorna skulle tiga i församlingen
var något man ansåg vara sant, och det skulle gälla även utanför kyrkans väggar,
men det skilde sig alltså åt för scenkonstnärer.
I och med att kvinnor nu tjänade egna pengar vid teatern fick de en högre status
både i subkulturen men också samhället. En kvinna som arbetade inom teateroch musikbranschen kunde inte sparkas för en mans räkning, en kvinnlig roll
spelas av kvinnor. Det fanns undantag i vissa komedier, men det var väldigt
sällan det hände. Fick hon ett utomäktenskapligt barn, vilket var relativt vanligt,
blev hon inte avvisad, toleransnivån var hög och kopplingen till kyrkan var i
princip ingen. Att kvinnorna var anställda vid teater- och musikscenen på
samma villkor som männen sågs i övriga samhället som mycket kontroversiellt.
Trots att villkoren för kvinnor vid Kongl. Theater var bättre än för kvinnor med
andra typer av arbeten hade de ändå en svag social ställning och hade inte råd,
dels för att riskera inkomst men också nöjet att göra det de var väldigt bra på, att
sätta sig upp mot männen som stod över dem. Det satt män på varenda post,
teaterchefer, sponsorer, adel, hov, allt styrdes av män och det var därifrån
pengarna kom. I takt med att Sångklassen vid Musikaliska akademien
etablerade sig och eleverna samt skaran utexaminerade sångerskor och sångare
ökade, blev konkurrensen större. Förutom sånglig förmåga och talang var list,
flit, social kompetens samt fysiska attribut exempel på medel man använde för
att öka chanserna till arbete och inkomst. Det blev allt vanligare att sångare,
men framför allt sångerskor höjde rösten och protesterade när regissören ville få
dem att böra en viss kostym eller mask som inte verkade som smickrande för
deras utseende. På teatern suddades gränserna mellan kvinnligt och manligt
samt privat och publikt ut. På scen hävdade de sig själva, var stolta, presterade
bra inför publik och detta gick absolut inte hand i hand med samhällets och
kyrkans syn på kvinnan som skygg och tillbakadragen mannen. Under 1800talet ansåg läkare att det fanns två olika typer av kvinnokroppar. Överklassens
kvinnor var sköra och ömtåliga, under- och arbetarklassens var robusta och
bastanta. I detta avseende var det ingen skillnad mellan arbetarklass och kvinnor
vid teatern, efter en förlossning var man snabbt tillbaka på scenen och att arbeta
till dagarna innan en förlossning var mer praxis än undantag. De anställde också
ammor till sina barn, något som överklassen gjorde, men här av orsaken att de
inte hade möjlighet att ta hand om sitt barn på grund av arbete. Självständiga
kvinnor formades. I en bok med råd för kvinnors uppfostran år 1811 skrevs;
”Musik är egentligen gjort för qvinnan; den är enligt dess naturliga
bestämmelse, qvinnan bland konsterna; bestämd att muntra, upphöja,
lifva hvarje skön känsla, och att lyfta öfver jorden, genom harmoni och
kärlek. Jag är af den tanke, att hvart och ett riktigt qvinnligt fruntimmer
måste ha en sångröst, liksom hon har en rund kontur och ett spädt skinn.”

Elise Frössling var en de största sångerskorna på 1800-talet och kallades
”behagens eternell” tack vare sitt fördelaktiga yttre. I början av sin karriär
spelade hon en roll som älskarinna och efter premiären skrev en recensent;
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”De druckna ögonen simma, den öppna munnen är hel och hållen
begär, en wällustig darrning bemäktigar sig hela kroppen, andedräkten
är hetsig och swag, kortligen: alla rusets symtomer infinna sig hos
åhöraren, som i detta ögonblick ej är annat än en kastboll för passionerna”.

En annan recensent komponerade denna text:
”Vad gäller hennes utseende var hon ingen skönhet i klassisk bemärkelse
men hade ett oändligen täckt yttre, en liten men behaglig välbildad figur,
ett älskligt väsen, vackra ögon fulla af eld och skälmaktighet, en icke mycket
vidsträckt eller volyminös men ljuf, melodisk både sång- och talorgan,
som i alla fall väl fyllde operasalongen. Smak och känsla följde henne i alla roller”.

Henriette Widerberg blev utnämnd till hovsångerska 1837 och var dotter till
sångaren Andreas Widerberg som var sagd att vara ”mannen med de vackra
armarna”.
Hon var väl medveten om sitt vackra yttre och använde sig mycket av det med
stil och finess både på scen och bakom, till exempel i löneförhandlingar. August
Blanche, journalist, skrev efter att ha sett henne i föreställningen Ferdinand
Cortez;
”Jag har knappast hört någon med härligare stämma och bestämt ingen som
därmed förenat en skönare gestalt. Hennes mun, denna gracernas gåfva,
vanställdes aldrig, icke ens under de svåraste vokaliseringar – den enda mun
som vågat gapa utan att bli ful. Tvärtom, den blef allt vackrare och mindre,
ju väldigare, ju bredare tonströmmen kom…”

Röster av idag
Deborah Voigt, sopran, berättar i dokumentärfilmen Bella Figura (2007) om sin
resa från gravt överviktig till normalviktig inom operavärlden. Voigt berättar
om när hon 2004 blev avskedad från en anställning vid Royal Opera House,
London, eftersom regissören tyckte hon var för stor för den tänkta rollen. Efter
det fick Voigt något att tänka på, och gick 2005 igenom den magsäcksoperation,
även kallad ”gastric bypass”, som resulterade i en viktnedgång på 45 kg. Den
största förändringen för sångrösten efter viktnedgången jämfört med före är hur
hon känner sitt stöd. När hon var fet behövde hon inte tänka så mycket på hur
hon använde bukmuskulaturen och tycker att när hon var fet engagerades de
musklerna automatiskt och fortsätter berätta att efter operationen hade hon inte
samma kontroll över sin kropp och röstapparat. Voigt upplevde det som att hon
fick börja om från början igen, och upplevde det som när hon började sjunga
som ung och lärde känna sin kropp och det instrument den är på nytt. Trots att
hon på många sätt mår bättre som normalviktig saknar sångerskan Deborah sina
kilon, hon tycker hon hade ett hålrum att sjunga ur och kände resonansen mer,
hon kände sig mer jordnära och kände en större kraft och tycker att som
överviktig var rösten mer förankrad. Rollen Sieglinde i Wagners Valkyrian har
Voigt gjort ett stort antal tillfällen, och när hon gjorde den för första gången som
normalviktig upplevde hon det som fantastiskt att ha en sån frihet fysiskt, att
kunna välja hur hon ville röra sig på scen på ett annat sätt än tidigare. Över lag
var det som en ny värld med helt nya möjligheter öppnade sig för Voigt, hon
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fick fler erbjudanden än tidigare, och roller som förut inte varit aktuella var nu
på tapeten. Hon förnyade och utvecklades ytterligare när det gäller repertoar och
intepretation och helt plötsligt spelade hon roller som är omtalade att vara
attraktiva och vackra karaktärer. När det gäller hur branschen ser ut idag tycker
Voigt att utseendet spelar större roll för karriären idag än för ett par tiotal år sen,
att konkurrensen är högre på grund av att det finns fler duktiga sångare idag
samt att opera har gått från att nästan enbart handla om sång till att vara en mer
scenisk föreställning där det visuella spelar en väldigt mycket större roll. Som
sångerska har det varit tuffa och ensamma år på resande fot, och Voigt fortsätter
att berätta om att hon tröstätit i många år; ”När publiken och alla man träffar på
efterfesten säger att man är fantastisk men sen kommer hem till en tom lägenhet
där ingen säger att man är nånting kan vara väldigt ensamt och ledsamt.” (Voigt,
2007) Numera reser hon med sin hund, vilket gör turnélivet enklare att klara av.
Sharon Sweet har titeln sopran och sångpedagog och har själv funderat på att
använda kirurgi som hjälpmedel för att bli av med sin fetma, men tvekar dels för
att hon har ett problem med sköldkörteln men också med tanke på hur hennes
övervikt påverkar hennes röst positivt och kommenterar det med orden; ”För att
sjunga sådana roller jag gjorde, krävs det en stor tyngd, man orkar inte annars.
Rollerna är för svåra, krävande och för långa.” I en föreställning Sweet gjorde
sattes handlingen till en viss era i den kinesiska historien då det ansågs vara fint
att vara fet för att Sweet skulle passa in med sin kroppsstorlek bland de andra
sångarna som hade kostymer som var stoppade för att de skulle se stora ut. I ett
annat sammanhang ville en regissör att Sweet skulle springa mellan olika stenar,
falla ner på golvet vid varje sten och samtidigt sjunga. Sweet svarar då ”Jag
springer aldrig någonstans. Vill du att jag ska gå mellan stenarna gör jag gärna
det, men jag springer ingenstans.” (Sweet, 2007)

Problematisering
Eftersom min frågeställning har sitt ursprung i en känsla, något upplevt av mig
själv är det viktigt att bena ut begreppen, att belysa problemet från olika håll och
så långt som möjligt hålla isär de resultat jag kommer få av mina
undersökningar. Det kan lätt bli diffusa och luddiga ord man beskriver med,
sång är ett instrument i kroppen, inget man håller i handen eller trycker med
fingrarna på. Hur lätt kan det vara att beskriva något som inte går att ta på, inte
se, något som kan ha att göra med tycke och smak? Jag har valt att dela upp
undersökningsområdet i tre. Vad är det som händer i kroppen när vi sjunger och
hur skiljer det på sig mellan normalviktiga och överviktiga? Vad finns det för
samband mellan vår inre människa och sång, kan man anse att sång är friskvård,
och i så fall, på vilket sätt? Till sist, vad säger historien oss, vad ligger som
bakgrund till att de fördomar som jag tror faktiskt existerar?
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Syfte
Min undersökning handlar om ifall om sångrösten hos klassiska sångare
påverkas av övervikt, och i så fall på vilket sätt.

Metod
Jag har träffat Johan Sundberg, professor i musikakustik, för intervju om den
fysiska delen av mitt arbete. Jag spelade in intervjun. Sundberg har forskat i
ämnet under många år och är en av världens ledande forskare inom ämnet
musikakustik och har svar på många av mina frågor.

Resultat
I min intervju med Johan Sundberg, professor i Musikakustik på Kungliga
Tekniska Högskolan, Stockholm berättar han att forskning visar att hos tjocka
personer minskar den Funktionella recidualkraften, FRC, och är alltså högre hos
normalviktiga. Funktionella recidulkraften är den lungvolym från vilket en
person startar en inandning, lungorna är ju inte helt tomma på luft när man
tycker att man andats ut så mycket man bara kan. Vilken FRC man har bestäms
av vad kroppen naturligt tycker känns bekvämt och påverkas av om man är
överviktig och har bukfetma. Fetma koncentrerad till buken gör magen tung och
suger ner mellangärdet/ diafragman. Alltså kan en överviktig sångerska tömma
lungorna på mer luft än en normalviktig och har då också möjligheten att andas
in mer luft (mätt i liter) vid inandning. På frågan om det är någon skillnad på
FRC mellan normalviktiga och underviktiga, räknat i BMI kan han inte svara på.
Han bekräftar också det jag läst tidigare, att vid inandning används muskelkraft,
vid utandning elasticitetskraft, alltså att musklerna slappnar av och luften trycks
automatiskt ut ur lungorna. När en sångerska står upp påverkar tyngdkraften
utandningen, skulle den ligga och sjunga påverkar det inandningen. Är man
överviktig ska man alltså vid liggande inandning med muskelkraft både vidga
bröstkorgen och buken för att ge plats för lungornas vidgning, men också pressa
mot tyngdkraften som trycker bukfettet mot lungor, bröstkorg och diafragma.
Tracceadraget är en kraft som vill dra ner struphuvudet, det är en passiv
dragkraft som uppstår eftersom strupen sitter spänd mellan lungorna och
skallen/ nackkotorna. Om luftstrupen skulle gå av på grund av en olycka åker
den ner i lungorna på grund av denna kraft. Denna dragningskraft är enligt
forskning större hos personer med högre lungvolymer. Om buken är tung på
grund av bukfetma dras mellangärdet längre ner av tyngdkraften och resulterar i
att tracceadragkraften blir större. Tracceadraget bidrar till att det är lättare att
föra isär stämläpparna och motverkar pressad fonation. Vill man hårddra det kan
man då säga att större tracceadragkraft gör det svårare att föra ihop
stämläpparna. Sundberg påpekar att detta självklart går att träna upp och
skillnaderna mellan oskolade och skolade sångerskor med övervikt och stor
tracceadragkraft nog är större än mellan skolade normal- och överviktiga
sångerskor. Sundberg berättar också att det är bevisat genom forskning att
stämband, larynx eller luftstrupe inte får en fettbeläggning trots att resten av
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kroppen får det genom viktökning. Röstforskare, akustiker och foneatriker i hela
världen har resonerat och diskuterat kring den eventuella påverkan en låg
funktionell recidualkraft har på rösten, men åsikterna går isär. Sundberg själv
säger att det mycket väl kan ha fördelar för rösten, men vilka vill han inte
spekulera kring. Det han nog kan skriva under på är att det blir jobbigare att
sjunga längre stunder och göra långa föreställningar om man har en låg FRC.
Man har gjort experiment kring det här med fetma och sångerskor, t.ex. har man
simulerat fettvävnad på en smal/ normalviktig person genom att sänka henne i
ett badkar fullt med vatten och sen undersökt om och i så fall hur rösten
påverkades. Vattnet fungerar då som ett stort lager fett som läggs på kroppen.
Röstproverna visade inga tecken på påverkan av fettbadet.

Analys
Fysiologi
Om man är i god fysisk form, tränar och har god kondition ökar
lungkapaciteten, uthålligheten, balans, koordination samt kognitiv förmåga,
vilket alla är positiva konsekvenser. Några negativa effekter av att ha en god
fysisk kondition finns inte. Övervikt ger fysiologiskt inga positiva effekter.
Några av de negativa effekterna av att vara överviktig eller gravt överviktig är
bland annat högt blodtryck, hjärtproblem, artros och andningssvårigheter. Dessa
går att sätta i nära relation till sång och förstå att det är negativa resultat. Den
funktionella recidualkraften och tracheadraget påverkas av övervikt, och det i
sin tur påverkar hur vi andas och hur lätt det är att sluta och öppna
stämläpparna. De delarna som gör att rösten låter får inte någon som helst
fettbeläggning vid fetma. Deborah Voigt saknar sina kilon, hon anser att hon
som gravt överviktig var mer jordnära, kände resonansen mer i kroppen och
hade en större kraft när hon sjöng. Jag tolkar det som att hon hade en bättre röst
som fet än normalviktig. Däremot får hon fler erbjudanden om arbete som
normalviktig och har en större frihet när det gäller det sceniska eftersom hon har
en större rörlighet nu.
Sharon Sweet anser att det behövs en överviktig kropp för att klara av att sjunga
de största och tyngsta rollerna, och att hon själv inte skulle klara av det om hon
hade ett BMI som var 25. Enligt Sweet vårdar inte dagens unga sångerskor sin
röst som de borde utan hävdar att hos normalviktiga sångerskor blir karriärerna
kortare på grund av röstens dåliga skick. De sjunger tunga och krävande roller i
några år och får sedan byta yrke.
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Den mentala aspekten
Ljudvibrationer masserar kroppen på cellnivå vilket skapar elasticitet i cellerna.
Att också vissa sjuka celler dör vid en viss ljudfrekvens, alltså av den
masserande effekt just den frekvensen ger, visar ytterligare på att ljudvibrationer
är bra för kroppen. Sång påverkar också den inre människan genom att i de allra
flesta fall innebära att man arbetar upp en bättre självbild, starkare självkänsla
och en starkare identitet. När man sjunger utsöndras både stresshormon samt ett
avstressande hormon. Eftersom Grapes undersökningsgrupp i stor majoritet
ansåg sånglektionerna vara positiva och de kände avspändhet samt fått
påfyllning av energi är det mycket möjligt att stressen de kände var positiv.
Historisk analys
Operagenren har om man jämför med andra, speciellt populärmusikaliska,
genrer en lång historia och granskar man den kan man se likheter mellan
operans storhetstid på 1800-talet och idag. Bland annat att kvinnor och män
hade på många punkter samma status, de blev beundrade för talang, och de fick
beröm och erkännande. Journalister skrev om dem när det gällde det
konstnärliga, och då självklart både sångligt, hur de spelade teater och hur de
agerade och tedde sig på scenen i övrigt. Hierarkiskt var kvinnan underlägsen
alla chefer som var män, och sångerskorna använde alla medel för att komma dit
de ville i karriären. Bland operachefer, dirigenter och regissörer är idag
fortfarande majoriteten män, men fler och fler kvinnor tar plats som ledare i
världens operahus. Beskrivningarna av sångerskornas utseende görs alltid
utifrån den tidens rådande ideal, en överviktig kropp har under största delen av
mänsklighetens historia setts som något positivt och friskt, vilket modern
vetenskaplig forskning visar rent fysiologiskt inte stämmer. De recensioner jag
citerat är tydliga exempel på hur viktigt och betydelsefullt sångerskornas
utseenden var vid den tiden. Att beakta är också journalisternas lyriska språk
och ordval, vilka kan verka överdrivna och nästan lite komiska, men var, som
jag förstår det, inte menade att vara det. Mattiderna anpassas för alla människor
efter arbetstiderna och en middag för en operasångerska kan ätas klockan 23.00
eller 01.00. Många sångerskor har starka uppfattningar om hur mycket, lite,
eller vad man bör äta eller dricka innan föreställning och de flesta vill äta
mycket måttligt vilket resulterar i stora mål mat sent på kvällen.
Operabranschen är en hård bransch och att mingla och vara social på en efterfest
eller supé kan vara nödvändigt för att få vidare anställningar och uppdrag.
När man avbildade människor innan fotografin uppfanns var det genom att
teckna eller måla, och tittar man på porträtt över tid kan man se hur modet för
vad som betecknades som skönhet förändras. Ett porträtt gör det i princip
omöjligt att få en objektiv uppfattning om den avporträtterades egentliga
utseende, något som fotografier ger större förutsättningar för. Eftersom utseende
och andras uppfattning om en persons utseende är en viktig del i mitt arbete har
jag valt att bifoga några porträtt och fotografier på några av de sångerskor och
sångare jag nämner i mitt arbete. När jag ser på porträtten av Henriette
Widerberg och Elise Frösslind tycker jag mig se vackra personer med värdighet
och styrka. Fanny Salvini-Donatelli har jag uppfattat som en färgstark person
som måste ha en hel del självdistans för att på 1700-talet spela både mans- och
20

kvinnoroller och syns som man på ena bilden och kvinna på den andra, den
teckningen är starkt satirisk och en karikatyr på Farinelli i en av sina
kvinnoroller 1724. Porträtterad som man anar man en bukfetma, som kvinna har
den mängden kilon förflyttats till bröst och rumpa, ett tydligt tecken på hur
tecknarnas, tillsammans med uppdragsgivarens och objektets önskemål var. En
viss fingervisning kan bilder och porträtt alltså ge, men ingen objektiv och helt
ärlig bild. Idag, med fotografin är den första bilden objektiv och helt ärlig, men
med hjälp av dataprogram kan en sångerska gå både ner och upp 10, 20 eller 30
kg på bilder till en portfolio, hemsida eller konsertprogram. Oavsett hur hemligt
Deborah Voigt vill hålla det antal kilon hon gått ner kan man efter att ha sett
bilder på henne före och efter operationen konstatera att det är ett flertal, en
amatörmässig och okvalificerad uppskattning från min sida är ca 40-50 kg.
Både den inre människan och den fysiska kroppen mår bra av att vara
normalviktig, samtidigt som att andningsapparaten och då också sångrösten
påverkas negativt av övervikt. Operavärlden och konkurrensen mellan
sångerskor handlar mer om fysik (utseende och förmåga att vara fysisk och
rörlig på scen) i nutid än förr, även om den var stor redan på 1800-talet.

Diskussion
Att sång är mångfacetterat och komplicerat på många plan har konstaterats
innan jag gjorde det, och efter dessa studier är jag än mer övertygad. Mina tre
undersökningsområden har gett resultat som jag tolkar på följande sätt;
Fysiologiskt påverkas andningsapparaten och i följande steg alltså sångtekniken
av övervikt. Bukmuskulaturen påverkas påtagligt av bukfetma, vilket påverkar
både in- och utandning. Jag hävdar att det är betydligt större skillnad mellan
normal- och överviktiga i kategorin amatörsångare än professionella, skolade
yrkesmusiker. En amatörsångare bör ha sämre kroppskännedom när det gäller
andning och den sångspecifika muskulaturen samt sångteknik i övrigt, vilket jag
anser bidrar i större grad till påverkan på sångrösten vid övervikt. Om det är
skillnad mellan de professionella sångare som varit överviktiga under sin
skolning eller lagt på sig kilon när de redan börjat sin profession som sångare
har jag inte frågat mig, men det är något som absolut skulle kunna undersökas
vidare. Jag tror att om man har studerat sång och fått en god sångteknik har man
så tydlig kunskap om instrumentet generellt men också sin egen röst, kropp och
känsel kring denna att övervikt inte påverkar denna. Självklart gäller detta
kroppar som är fysiskt friska, en väldigt extremt överviktig kropp ställer jag
utanför detta resonemang. För att ges möjligheten att få en professionell
skolning tar jag för givet kräver en viss nivå av fysisk hälsa. Rent fysiologiskt
påverkas kroppen positivt av sång, eftersom positiva stresshormon utsöndras.
Grapes undersökning visar på att om man lägger prestationskrav i och med
yrkesroller åt sidan så påverkas sångare positivt av att vara i en situation där
dessa sjunger. Utifrån det tänker jag ytterligare steg och tycker att sång är
människans mest personliga och nakna sätt att uttrycka sig, även om man är
professionell sångare. Att musik, och framför allt sång berör många djupt vittnar
om det jag tänkte både innan och efter mina undersökningar, alltså att rösten är
själens tydligaste vittnesbörd till omvärlden. Att sång drar detta till sin spets är
jag nog inte ensam om att skriva under på. Att en fysiskt sjuk, i detta fall
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överviktig, kropp får en sångröst som vittnar om den negativa sinnesuppfattning
kring detta faktum är för mig självklart, men också självupplevt. Detta stämmer
så länge som människan innanför kroppen ser detta som något negativt, vilket
jag hävdar stämmer överens i väldigt stor majoritet av fallen.
I resonemangen kring den inre och yttre människans påverkan av övervikt är det
väldigt svårt att skilja dem åt, vilket återigen pekar på komplexiteten i relationen
människan och sången. Om vidare studier inom ämnet skulle göras är jag
väldigt nyfiken på hur sångare förändras i sitt inre under en viktnedgång
respektive ökning av vikt. Att med hjälp av psykolog, fysiolog och sångpedagog
studera enskilda fall skulle vara väldigt intressant.
I det historiska perspektivet anser jag att det bland klassiska sångare idag råder
ett ideal som rimmar väldigt väl med det generella idealet bland sångare oavsett
genre. Det är viktigt med utseende för att sälja in sig hos allmänheten som är
både kunder och arbetsgivare. Att gemene man, i princip alla jag pratat med
bland vänner och bekanta kring denna fråga, anser att klassiska sångare är
överviktiga och vidare uttrycker att ”de sjunger nog bättre då” bygger mycket
troligt både på att man inte är riktigt insatt i ämnet men också på det fakta att
kroppsidealet i samhället i stort gått från att vara mer frodigt till sparsmakat när
det gäller kroppskilon. Jag anser att roten till fördomarna att klassiska sångare är
överviktiga ligger i att under operans storhetstid var idealen mer generösa och
övervikt kunde anses som hög status. Detta i kombination med de subkulturella
effekterna, att artistlivet öppnade för dålig mathållning bäddar för övervikt, har
historiskt skapat ett ideal som funnits länge. Voigts personliga berättelse
stämmer väl överens med mina egna tankar, att det av branschen anses som
mycket positivt att vara normalviktig. Samtidigt kan man fråga sig om inte feta
sångare finner erkännande och/ eller ökännande i branschen bara för att de
sticker ut från mängden. Detta är något att fortsätta ställa frågor kring. Hur
mycket påverkar den mytbild människor generellt har val av konsertbesök, och
hur stora effekter får detta i så fall på arbetstillfällen för sångarna?
Detta arbete har skrivits över en tidsperiod på tre år, då hösten 2007 ägnades åt
förarbete i form av litteratursök och intervjuer och sommaren 2010 då jag
arbetat vidare med det materialet. När det gäller förkunskaper har jag haft
sommaren 2010 som utgångspunkt eftersom det är tidpunkten då skrivandet ägt
rum. I efterhand kan jag konstatera att jag hade kunnat göra vissa saker
annorlunda. Jag skulle ha gjort intervjuer med en eller ett par sångpedagoger på
operahögskolan för att få ta del av kvalitativa tankar och åsikter kring mina
frågor kring alla mina tre undersökningsområden. Jag skulle också ha utnyttjat
min handledningstid på bättre sätt. Det är svårt för mig att se vilka luckor som
finns i mitt arbete, främst på grund av brist på handledning. Det gör att jag inte
fått full förståelse för hur djupt jag ska göra mina efterforskningar och
undersökningar. Konstaterandet att jag lärt mig mycket under arbetets gång är
tydligt, både när det gäller hur vetenskaplig forskning fungerar och självklart
om själva ämnet, men framför allt att så fort man fördjupar sig i ett ämne med
hjälp av en frågeställning som i detta fall är det man först kan konstatera att
ämnet är oändligt. Att forskare, professorer och kunniga inom ett ämne aldrig
verkar kunna svara med ja, nej eller med en mening på en fråga ser jag inte
längre som förvånansvärt. Forskning är inte enkelt, och ska inte heller vara det.
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