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Sammanfattning 
Denna studie undersöker hållbart röstanvändande. Undersökningen görs 
genom en kvalitativ enkätstudie i vilken fem sångpedagoger svarar på hur 
de arbetar med sina elever för att bygga upp det de anser är sund röstteknik 
som förebygger rösttrötthet. Undersökningens resultat indikerar att det finns 
två viktiga faktorer i sund röstteknik: att sångaren är medveten om hur 
rösten fungerar, det vill säga dess anatomi och fysiologi, samt att sångaren 
känner till sin rösts begränsningar. Resultaten indikerar även att en viktig 
faktor i rösttekniken är det subglottala trycket i förhållande till stämbands-
slutningen. 

Sökord: röstanvändning, röstproblem, röstrubbningar, röstteknik, sång, 
sångteknik, sångundervisning, sångutveckling. 
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Inledning 

Att sjunga är underbart! Kanske till och med det roligaste som finns! Men 
lyckan kan dessvärre utbytas mot ledsamhet om rösten inte fungerar som 
den ska. Finns det något mer frustrerande än att vara hes när en konsert 
nalkas? Glädjen över att få sjunga blir till förtvivlan över om konserten ska 
kunna genomföras. Sångare är beroende av sitt instrument på ett helt annat 
sätt än instrumentalister. Att röstinstrumentet sitter i kroppen, och därmed 
inte är utbytbart såsom andra instrument, ställer höga krav på att det är 
spelbart. Sångare är således både musiker och instrument. 

Jag är nog inte ensam om att ha hört en sångare harkla sig eller leta efter 
rösten efter att ha sjungit ett tag. Det kan vara på körrepetitionen, i 
karaokebaren eller i fotbollsklacken. Rösttrötthet är en oerhört tråkig 
konsekvens av sång. Det kan kännas som ett ”straff”, en kostnad man får ta 
för att få sjunga och ha roligt en stund. Ska det behöva vara så? Naturligtvis 
inte! 

Under våren 2013 gjorde jag, inom ramen för kursen ”Värde, värdering och 
vetenskap” inom Kungl. Musikhögskolans lärarprogram, en mindre 
undersökning bland sång- och sånglärarstudenter vid Kungl. 
Musikhögskolan om rösttrötthet i samband med sång. De flesta av de 
svarande hade någon gång upplevt detta. De svarande angav flera 
anledningar till rösttröttheten, bland annat förkylning, stress och bristande 
sångteknik. Rösttrötthet tycks alltså vara ett vanligt förekommande fenomen 
som även drabbar professionella sångare och det verkar kunna bero på flera 
olika faktorer. I detta arbete delar jag upp dem i rösttekniska, 
röstanatomiska och yttre faktorer. Rösttekniska faktorer beror på 
röstanvändandet, röstanatomiska på kroppsliga faktorer och yttre faktorer 
beror på utomkroppsliga faktorer. Röstanvändaren kan genom träning 
förvärva full kontroll över de rösttekniska faktorerna. Däremot kan både de 
röstanatomiska och yttre faktorerna vara svåra att förhindra på andra sätt än 
genom vila och en hälsosam livsstil.  

Min utgångspunkt är att sångpedagoger eftersträvar att hos sina elever 
bygga upp en röstteknik som förebygger rösttrötthet och röststörningar. Jag 
sjunger själv flera olika genrer och har därför valt att utgå ifrån ett 
genreneutralt perspektiv i denna studie. Jag har därför intervjuat 
sångpedagoger som arbetar med antingen klassisk sång eller afroamerikansk 
sång alternativt bådadera. 
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Min erfarenhet är att det finns sångpedagoger inom klassiska genrer som 
anser att en klassisk sångteknik med mjuka stämbandsslutningar är mindre 
belastande för rösten än afroamerikanska tekniker, som till exempel belting 
med hårdare stämbandsslutningar. Andra sångpedagoger menar däremot att 
ett afroamerikanskt sångsätt inte är mer slitsamt än ett klassiskt. 

Den undersökning jag gjorde 2013 indikerade att rösttrötthet förekommer i 
flera genrer. De svarande angav att både klassisk och afroamerikansk sång 
hade gett upphov till rösttrötthet. Gemensamt för de genrer som togs upp var 
att de innefattar ett högt subglottalt tryck, vilket är lufttrycket i luftvägarna 
under stämbanden (Sundberg 2001, s. 286). Ingen uppgav att jazz- eller 
vissång, som generellt har ett lågt subglottalt tryck, hade gett upphov till 
rösttrötthet. 

Eftersom alla sångare önskar undvika rösttrötthet, har jag i detta arbete valt 
att forska kring hur sångpedagoger arbetar med sina elever för att förebygga 
rösttrötthet. 

Bakgrund 

I detta avsnitt definieras rösttrötthet och röststörningar. Vidare beskrivs 
förekomsten av rösttrötthet och ges det exempel på några utav de vanligaste 
röststörningarna. Det ges sedan en omfattande genomgång av orsaker till 
rösttrötthet, vilket följs av en beskrivning av hur röststörningar bedöms och 
behandlas. Avsnittet avslutas med en diskussion kring ”den rätta 
sångtekniken”. 
 
Bilden till höger visar en 
genomskärning av ansikte 
och hals med struphuvud 
och ansatsrör i profil.  

Figur 1. Struphuvud (latin: larynx) och ansatsrör (Sadolin 2009, s. 
18). 
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Definition av rösttrötthet och röststörningar 

I vardagsspråket används flera olika termer för att beskriva röstavvikelser 
och röststörningar. Hes är den vanligaste termen och den innefattar flera 
olika röstrubbningar, vilket är anledningen till att den inte används av 
röstterapeuter. Andra vardagliga beteckningar för röstavvikelser och röst-
störningar är beslöjad, grov, klangfattig, knarrig, monoton, skrovlig och 
väsande (Lindblad 1992, s. 207). 

Rösttrötthet diagnosticeras som fonasteni, vilket betyder svaghet att fonera 
(Lindestad & Södersten 2008, s. 287). Att fonera innebär att alstra tonande 
röstljud (Sundberg 2001, s. 280). Afoni innebär total avsaknad av fonation, 
vilket kan vara tillfälligt eller mer långvarigt (Lindblad 1992, s. 199).  

I en rapport från Arbetsmiljöverket (2011) nämns tre olika definitioner av 
röststörningar. Den första är ”när rösten inte håller för de krav som ställs på 
den” (Sala m.fl. 2005; Vilkman 2000 citerade i Arbetsmiljöverket 2011, s. 
11). Den andra är ”när rösten inte arbetar, fungerar eller låter som den 
normalt gör, vilket påverkar kommunikationen” (Roy m.fl. 2004; 2005 
citerade i Arbetsmiljöverket 2011, s. 11). Den tredje är ”när det intrikata 
samspelet mellan andning, fonation och artikulation har satts ur spel så att 
den kommunikativa förmågan drabbats” (Hammarberg m.fl. 2008 citerade i 
Arbetsmiljöverket 2011, s. 11). 

Förekomst av rösttrötthet 

Vid en undersökning av 1.212 patienter på de åtta svenska foniatriska 
specialavdelningarna i början på 1990-talet, konstaterades att lärare var den 
yrkesgrupp som oftast sökte hjälp för röstrubbningar. Andelen lärare bland 
röstpatienterna (16,3 procent) var betydligt högre än andelen lärare i 
samhället (5,9 procent). Andra yrkesgrupper som var överrepresenterade i 
studien var socialarbetare, jurister och präster. Fonasteni var den överlägset 
vanligaste röstrubbningen bland patienterna och 72 procent av fonasteni-
patienterna var kvinnor (Fritzell 1996). 

I USA undersökte Roy m.fl. (2004) med hjälp av telefonintervjuer 
förekomsten av röststörningar hos 1.243 slumpmässigt utvalda lärare och 
1.279 slumpmässigt utvalda icke lärare. I studien definierades en 
röststörning som: ”The experience of the voice not working, performing, or 
sounding as it normally should, so that it interfered with communication.” 
(Roy m.fl. 2004, s. 544). Studien visade att gruppen lärare upplevde sig ha 
fler röststörningar än gruppen icke lärare. Av gruppen icke lärare hade 6 
procent röstproblem vid tidpunkten för intervjun. Till följd av röstproblem 
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hade drygt 7 procent av icke lärarna varit frånvarande från arbetet en eller 
flera dagar det senaste året, jämfört med 18 procent för lärargruppen (Roy 
m.fl. 2004). En liknande studie har inte genomförts i Sverige ännu 
(Arbetsmiljöverket 2011, s. 19). 

Professionella röstartister har prestationskrav som kan jämföras med de som 
ställs på elitidrottsmän. För att kunna prestera som sångare måste rösten 
vara på topp och pålitlig när det gäller samt vara uthållig så att prestationen 
kan upprepas (Sandgren 2002; Sataloff 2005 se Hertegård 2008, s. 347). 
Flera undersökningar visar att röstproblem är vanligt förekommande hos 
professionella röstanvändare (Hertegård 2008, s. 347). De allra flesta 
sångare stöter förr eller senare på något funktionsbetingat röstproblem, till 
exempel i samband med förkylning eller överansträngning (Arder 2006, s. 
170).  

Skillnader i förekomsten av röstproblem bland professionella sångare och 
icke sångare har undersökts i en australiensisk studie av Phyland, Oates och 
Greenwood (1999). 167 professionella sångare inom opera, musikal, och 
modern musik jämfördes med 86 icke sångare. I denna studie angav 44 
procent av sångarna att de hade haft minst ett diagnosticerat röstproblem 
under det senaste året, att jämföra med 21 procent av icke sångarna. Vidare 
angav 69 procent av sångarna att de hade upplevt röstlig funktions-
nedsättning under det senaste året, i jämförelse med 41 procent av icke 
sångarna. 

Röststörningar 

Röststörningar delas in i funktionella och organiska. De senare beror på 
förändringar i struphuvudets vävnader och innefattar bland annat svullnader 
och knottror. Dessa kan vanligtvis upptäckas med hjälp av en halsspegel. 
Funktionella röststörningar uppkommer som en konsekvens av olämplig 
röstanvändning och innefattar inga synliga förändringar i röstorganet. För 
att upptäcka funktionella störningar, som inte har orsakat synliga 
förändringar i struphuvudet, kan en halsspegel kombineras med stroboskop-
teknik. Denna teknik sätter samman en sekvens ögonblicksbilder av 
glottispulser för att frambringa en långsam rörelse av stämbanden (Sundberg 
2001, s. 234–239). Glottis är stämbandsspringan, det vill säga utrymmet 
mellan stämbanden (Sundberg 2001, s. 281). En organisk röststörning kan 
ha orsakats av överbelastning av slemhinnan genom ofördelaktig 
röstanvändning. Denna typ av röststörning brukar kallas funktionellt 
organisk (Lindestad & Södersten 2008, s. 292). Precis som att olämplig 
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röstanvändning kan leda till organiska störningar, så kan även organiska 
störningar orsaka ett felaktigt röstanvändande (Lindblad 1992, s. 200).  

Funktionella röststörningar 

Den vanligaste röststörningen bland de som söker medicinsk hjälp för sina 
röstproblem är fonasteni (Fritzell 1996), det vill säga rösttrötthet. En patient 
med fonasteni blir onaturligt snabbt trött i rösten och känner obehags-
symtom redan vid lätt eller måttlig röstbelastning. Stämbanden ser dock 
normala ut och rösten låter i de flesta fall som vanligt, med undantag för att 
patienten ofta inte kan öka röststyrkan normalt (Lindestad & Södersten 
2008, s. 287–289). ”Rösttrötthet, ansträngdhet vid tal, diffusa 
obehagskänslor, sveda i strupen eller i svalget, slemkänsla, harklingsbehov 
och känslan av att det sitter en klump i halsen (främmandekroppskänsla) är 
de vanligaste symtomen.” (Lindestad & Södersten 2008, s. 287). Patienten 
kan även uppleva en torrhetskänsla, värk i halsen samt ömhet och smärta i 
muskler utanpå halsen, men dessa symtom är inte lika vanliga. Symtomen 
uppstår och förvärras vid röstanvändning. Många fonastenipatienter har 
spänningar och smärta i käkar, nacke och axlar, samt spänningshuvudvärk 
som kan vara en följd av röstansträngningen eller vara bidragande orsak till 
att röstproblemen uppstår. Spänningarna förvärras vid röstanvändning och 
minskar vid röstvila. Fonasteni är bland annat relaterad till röstbelastningen 
och drabbar mestadels kvinnor (Lindestad & Södersten 2008, s. 287–289). 

Fonasteni beror på en otillräcklig röstfunktion. Det obehag som patienten 
upplever beror på den stödaktivitet som utförs av den yttre struphuvuds- och 
halsmuskulaturen. Det är alltså inte de inre struphuvudsmusklerna som är 
trötta. Det skulle nämligen resultera i en dålig röstfunktion, vilket inte är 
fallet vid fonasteni, då rösten trots problematiken kan låta mycket vacker. 
När den otillräckliga röstfunktionen kommer i balans, kommer 
fonastenisymtomen att försvinna (Arder 2006, s. 172–173). 

En annan funktionell röststörning är psykogen afoni som beror på 
psykologiska faktorer. Trots att patienten har fysiologiska förutsättningar för 
normal röstbildning så fonerar han/hon inte, utan talar med tonlös 
viskstämma. Röstbortfallet är ett skydd mot en ångestväckande konflikt-
situation som haft emotionell betydelse för patienten alternativt ett försvar 
mot obehagliga känslor (Lindestad & Södersten 2008, s. 289–290). 
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Organiska röststörningar 

De organiska röststörningarna delas in i inflammatoriska och icke-
inflammatoriska (Lindestad 2008, s. 299 ff). 

Den vanligaste organiska störningen, akut laryngit, är inflammatorisk och 
medför att stämbanden rodnar och svullnar. Den kan uppkomma i samband 
med förkylning, troligtvis framför allt om man anstränger rösten under eller 
strax efter en förkylning. Laryngiter kan även vara kroniska med mer 
bestående symtom (Sundberg 2001, s. 234).  

Exempel på andra inflammatoriska organiska störningar är Reinkes ödem, 
även kallat kroniskt stämbandsödem, som uppstår då det bildas för mycket 
vätskeliknande eller halvfast vävnad i det ytliga lagret av stämbandet. En 
annan form av inflammation i slemhinnan är bakre laryngit, vilken kan bero 
på reflux, det vill säga uppstötningar av maginnehåll från magsäcken till 
matstrupen. Reflux kan orsaka inflammation i både matstrupen, svalget och 
struphuvudet. Kontaktgranulom är en typ av bakre laryngit, då endast bakre 
delen av stämbandet är svullet. Ytterligare en typ av inflammatorisk 
störning är inlagringar som kan uppstå av exempelvis långvarig användning 
av inhalerat kortison, vilket används för att medicinera astma (Lindestad 
2008, s. 299 ff). 

Icke-inflammatoriska organiska störningar kan orsakas av att ny vävnad 
bildas, att vävnad som inte ska finnas på stämbandskanten finns där eller en 
vävnadsdefekt (Jones m.fl. 1988 se Lindestad 2008, s. 307). Exempel är 
stämbandscystor, stämbandsfåror och papillom, som är en godartad 
struphuvudtumör. Stämbandsfåror är antingen en inbuktning i eller 
längsgående förtunning av slemhinnans ytligaste lager. Äldre personer kan 
drabbas av röstproblem på grund av ofullständig stämbandsslutning. Detta 
uppkommer av att slemhinnan, muskeln eller bådadera har tillbakabildats 
(Lindestad & Södersten 2008, s. 307–308).  

Funktionellt organiska röststörningar 

Alla dessa störningar utgörs av utbuktningar av det ytliga lagret av 
stämbandet. Dessa utbuktningar är fyllda med en cellfattig, oftast mjuk 
vävnad (Lindestad & Södersten 2008, s. 292). 

Polyper är en slags svullnad som kan uppkomma i många organ. En polyp 
är enstaka och kan sitta var som helst på stämbandet, både i kanten, på 
ovansidan och undersidan av stämbandets svängande del. Polypen medför 
att stämbandskanten blir ojämn och tyngre än normalt och därmed kan både 
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stämbandens slutning och svängningsrytm påverkas (Gray m.fl. 1995; Loire 
m.fl. 1998 se Lindestad & Södersten 2008, s. 292). Polyper resulterar oftast 
i att rösten blir hes. Hur hes rösten blir beror på polypens storlek, konsistens 
och läge på stämbandet. För att skapa ljud kan patienten behöva ta i kraftigt, 
vilket kan resultera i att rösten låter pressad. Ofta upplever patienten en 
trötthetskänsla och ibland även smärta vid röstansträngning, vilket beror på 
att polypen medför att hals- och stämbandsmuskler överansträngs (Colton & 
Casper 1996 se Lindestad & Södersten 2008, s. 292–293). Troligen orsakas 
polyper oftast av tillfällig röstansträngning, till exempel under en 
förkylning, då slemhinnan är extra känslig. Ibland kan de dock uppkomma 
till följd av långvarig röstansträngning. Polyper kan även bildas spontant, 
utan någon speciell anledning (Gray m.fl. 1993; Gray m.fl. 1995 se 
Lindestad & Södersten 2008, s. 292–293). Polyper uppkommer oftast i 
samband med röstanvändning under luftvägsinfektion, exempelvis laryngit 
(Sundberg 2001, s. 234). 

Stämbandsknottror är dubbelsidiga svullnader mitt på den svängande delen 
av stämbanden (Lindestad & Södersten 2008, s. 292), där utslaget i 
stämbandssvängningen och sammanslagningshastigheten är som störst 
(Gray m.fl. 1995 se Lindestad & Södersten 2008, s. 294). Knottrornas 
konsistens kan vara mer eller mindre stel. De hindrar stämbandsslutningen 
mer på höga tonlägen än låga och således krävs det en mer pressad fonation 
för att åstadkomma en tät ton ju högre tonläget är. Vid låg tonhöjd och 
relativt stark intensitet följer mjuka knottror med slemhinnevågen vid 
fonation och stämbandsslutningen påverkas då inte så mycket. Om patienten 
inte kan uppnå stämbandsslutning, sluts stämbanden bara där knottrorna 
sitter. Eftersom resten av utrymmet i glottis då glipar, blir tonen luftig 
(Lindestad & Södersten 2008, s. 293–294). De vanligaste symtomen är 
heshet, ansträngdhet och rösttrötthet. Rösten låter läckande, skrapig, knarrig 
och ofta pressad (Holmberg m.fl. 2001 se Lindestad & Södersten 2008, s. 
294). Eftersom knottrorna medför en ökning av stämbandsmassan, sänks 
taltonläget. Det låga tonläget kan dock kompenseras med ett ökat subglottalt 
tryck eller sträckning av stämbanden. På grund av att glottis glipar bildas ett 
läckage, vilket ger sämre styrka i rösten. Detta kan kompenseras med hjälp 
av ett ökat subglottalt tryck och ökad press (Holmberg m.fl. 2003; Iwarsson 
2001 se Lindestad & Södersten 2008, s. 294). Med en tillräckligt bra 
röstteknik kan rösten låta normal vid det naturliga taltonläget (Lindestad & 
Södersten 2008, s. 294). Orsaken till stämbandsknottror tros vara en 
överansträngning av stämbandskanten. De förknippas ofta med utåtriktade, 
talföra och högljudda personer, vilket tyder på att knottror lätt bildas vid 
intensiv röstanvändning med bristande röstteknik. De uppkommer sällan 
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efter tillfällig överansträngning av rösten (Lindestad & Södersten 2008, s. 
293–294).  

Akuta knottror uppstår till följd av tillfällig röstansträngning. De sitter på 
samma plats på stämbanden som stämbandsknottror. Svullnaderna kan 
misstänkas vara nytillkomna och konsekvensen av dem blir en kraftig 
heshet. Total röstvila kan få svullnaderna att lägga sig. Om tillståndet inte 
behandlas kan det leda till att patienten utvecklar permanenta knottror. 
Risken för akuta knottror ökar vid infektion (Lindestad & Södersten 2008, s. 
295). 

Randkantsödem kan vara ensidigt eller dubbelsidigt och sitter oftast mitt på 
den svängande delen av stämbandet/n. Det ser ut som en mycket flack och 
utbredd knottra. Orsaken till dess uppkomst är överansträngning av rösten. 
Ödemet påverkar inte talrösten i någon större grad, men sångrösten kan 
påverkas, framförallt i det höga läget (Lindestad & Södersten 2008, s. 292, 
295). 

Störningar i andra delar av talapparaten 

Röstrubbningar kan orsakas av fel eller störningar i alla talapparatens delar, 
det vill säga struphuvudet, artikulationsapparaten och andningsapparaten. 
Dock brukar bara de med ursprung i struphuvudet räknas som 
röstrubbningar. En anledning till detta är att andra störningar inte leder till 
så avvikande klanger och en annan att begreppet röst i terapeutiska 
sammanhang ofta enbart inkluderar röstdrag som uppkommer i 
struphuvudet. Störningar som orsakas av artikulationsapparaten kallas 
istället för talrubbningar. Ett exempel på en röststörning som kan 
uppkomma i artikulationsapparaten är nasalitet. En störning som kan 
uppkomma i andningsapparaten är astma, vilken ofta gör rösten kraftlös 
(Lindblad 1992, s. 198–199). 

Det störda röstinstrumentet 

Organiska röststörningar såsom polyper, knottror, ödem och tumörer 
påverkar stämbandens möjligheter att vibrera och kan till och med förhindra 
stämbandsvibration. Om glottisslutning inte kan ske, blir resultatet en 
läckande fonation (Sundberg 2001, s. 238).  

Dunker och Schlosshauer studerade år 1961 stämbandsperioder hos normala 
och sjuka röster. Enligt deras studie är stämbandsrörelsen hos en sjuk röst 
inte periodisk, utan stämbandens rörelsemönster varierar från period till 
period. Vidare rör sig de främre, mittre och bakre delarna av glottis inte 
likadant hos den sjuka rösten, vilket indikerar att glottisytan inte kan vara 
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rektangulär. Hos den sjuka rösten i undersökningen når de bakre delarna av 
stämbanden aldrig full kontakt med varandra under perioden, vilket 
resulterar i ett ständigt luftläckage (Dunker & Schlosshauer 1961 se 
Sundberg 2001, s. 238–242). Hos en frisk röst liknar stämbands-
vibrationerna varandra mer från den ena perioden till den andra och 
stämbanden rör sig mer parallellt. Det senare resulterar i en mer rektangulär 
glottisyta än hos störda röster (Sundberg 2001, s. 242). 

De oregelbundna stämbandsvibrationerna hos en sjuk röst påverkar 
luftflödet genom glottis och leder till oregelbundenheter i fonations-
frekvensen. När stämbandens rörelsemönster varierar i perioderna, sker 
glottisslutningen med olika fart i olika perioder, vilket medför att röstens 
övertonsinnehåll varierar från period till period. Denna variation av 
övertonsmängd är typisk för röststörningar. Om stämbanden inte lyckas 
stänga glottis, blir slutningshastigheten långsam. Det leder till en stark 
grundton och svaga övertoner. Grundtonen är alltså mer dominerande hos 
sjuka än friska röster. Den starka grundtonen är typisk för både läckande 
och flödande röster, medan en svag grundton är typisk för pressade röster. 
Den flödande fonationen har dock mycket starkare högre deltoner än den 
läckande (Sundberg 2001, s. 242–245). 

Orsaker till röststörningar 

I detta avsnitt redovisas olika orsaker till röststörningar. Jag börjar med 
rösttekniska faktorer, för att fortsätta med röstanatomiska faktorer och 
avsluta med yttre faktorer. Fonasteni orsakas ofta av en kombination av 
flera av dessa faktorer (Lindestad & Södersten 2008, s. 288). Ibland kan det 
även vara så att människor medvetet väljer att låta hesa. Till exempel kan 
sångare välja att lägga på luft i rösten för att undvika hårda 
stämbandsslutningar (Schotte 2011). 

Rösttekniska faktorer 

I detta avsnitt beskrivs de orsaker till rösttrötthet som beror på rösttekniken. 

Ansträngande röststyrka och taltonläge 

Att använda en generellt för svag eller stark styrkegrad har i längden en 
negativ inverkan på röstfunktionen. Även ett för högt eller lågt taltonläge är 
ansträngande för rösten (Arder 2006, s. 165). 
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Bristande tal- och sångteknik 

En inkorrekt tal- eller sångteknik kan medföra en obalanserad 
muskelspänning, vilken i sin tur skapar svalgspänningar och resulterar i 
heshet (Sadolin 2009, s. 216).  

I Schottes studie (2011) nämns avsaknad av stöd och förankring som orsak 
till heshet. I Jonassons studie (2011) nämner en informant att röstproblem 
kan uppstå då sångaren trycker på för mycket och låter uttrycket gå först. 

I Söderbergs studie (2007) anges en bristande sångteknik som en av de 
viktigaste orsakerna till rösttrötthet hos rocksångare. Informanterna är i stort 
sett överens om att det viktigaste att tänka på för att undvika röstskador är 
att ha en god andnings- och stödteknik eftersom en för hög andning leder till 
en felaktig belastning av struphuvudet. En förutsättning för en god andning 
är en bra hållning som möjliggör en bra balans i kroppen. Det är även viktigt 
att vara avspänd och att ha ett öppet svalg, så att påfrestningen på 
stämbanden, och därmed risken för slitage, minskar.  

Stödet är den muskelaktivitet som medför kontroll av andningen och 
därigenom är en hjälp för struphuvudet. För att fungera som stöd måste 
andningen förse struphuvudet med exakt rätt subglottalt tryck i förhållande 
till önskad ton. Stöd kan också ses som att inandningsmusklerna bibehålls 
aktiva under utandning, det vill säga när man sjunger. Den vanligaste 
problematiken gällande stöd och andning är att sångaren tar i för mycket. 
Stöd missuppfattas ofta som att man ska vara hård i magmusklerna och ta i, 
vilket i själva verket stjälper mer än hjälper. Även en för stor spänning i 
struphuvudet på grund av för svag muskelaktivitet i andningsapparaten har 
en negativ inverkan på stödfunktionen. Om det subglottala trycket som 
levereras till struphuvudet är för starkt tvingas stämbanden hålla tillbaka en 
del av trycket samtidigt som de skapar tonen. Konsekvenserna av detta blir 
en pressad röst och rösttrötthet. Det kan därför vara bra att tala om stödet 
som balans. Målet är att skapa ett balanserat subglottalt tryck i förhållande 
till tonen. Det krävs mer stöd för att sjunga en stark och hög ton än en svag 
ton i ett bekvämt läge (Zangger Borch 2008). 

Mekanisk överbelastning 

Fonasteni orsakas av överansträngning och överbelastning av struphuvudets 
inre och yttre muskler och värk kan då utlösas från musklerna eller 
slemhinnan (Lindestad & Södersten 2008, s. 288). Även i Schottes studie 
(2011) omnämns att heshet orsakas av överbelastning. Detta kan bero på att 
man sjunger för länge med en felaktig teknik. Överansträngning, felaktig 
fonation under lång tid eller bristande sångteknik kan resultera i skador som 
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exempelvis stämbandsknottror. Att rösten blir överbelastad kan bero på att 
man sjunger på en infektion då rösten är extra känslig eller på att man 
sjunger i en dålig miljö som gör att sångtekniken inte räcker till. 

Stämbanden reagerar precis som vävnader i andra kroppsdelar på hård 
belastning och användning under lång tid. Många röststörningar förmodas 
ha en fysiologisk orsak i form av att stämbanden utsätts för alltför stora 
påfrestningar, antingen genom att vibrationerna sker med för stor kraft eller 
under för lång tid. Kraften i stämbandsvibrationerna beror troligtvis på det 
subglottala trycket och adduktionsaktiviteten (Sundberg 2001, s. 235–236), 
det vill säga kannbroskens arbete för att föra samman stämbanden och 
därigenom stänga glottis (Sundberg 2001, s. 16). ”Fonation med alltför hög 
adduktionsaktivitet, alltför högt subglottiskt tryck och alltför hög aktivitet i 
larynxmuskler som cricotyroid- och vokalismusklerna (dvs. alltför hög 
fonationsfrekvens) verkar alltså innebära en hårdhänt behandling av 
stämbanden, som dessa reagerar mot.” (Sundberg 2001, s. 236). 
Cricotyroidmusklerna förbinder ringbrosket och sköldbrosket (Sundberg 
2001, s. 279). Vokalismusklerna är den mediala delen av musklerna som 
förbinder sköldbrosket och kannbrosken (Sundberg 2001, s. 287). Det är 
sannolikt att en stark och pressad fonation utgör så stora påfrestningar för 
stämbanden att de reagerar på något sätt (Sundberg 2001, s. 235–236).  

Även Lindblad (1992, s. 202–204) jämför stämbanden med andra 
kroppsdelar och menar att det både på stämbanden och på andra delar av 
kroppsytan kan uppkomma förhårdnader vid ansträngning. Han menar att 
hur mycket och under vilka förutsättningar vi använder stämbanden är 
avgörande för hur mycket de orkar. Stressförhållanden och försämrade 
tillstånd i slemhinnan, som exempelvis förkylning, kan medföra att 
stämläpparna lättare drabbas av skador. Stämbandsvecken är endast en till 
två centimeter långa och några millimeter tjocka och krockar med varandra 
otroligt många gånger varje dag. Det i kombination med att det främst är 
deras tunna slemhinnelager som vibrerar förklarar att slitage och röst-
störningar lätt kan uppstå och störa fonationen. Risken för det ökar om 
stämbanden är infekterade, torra och spända.  

Obalanserat muskelarbete 

För att röstfunktionen ska vara hälsosam och god, krävs ett välbalanserat 
samarbete mellan flera muskelfunktioner. Samtliga typer av funktionella 
röststörningar innefattar en dysfunktion i muskelfunktionen. Om någon av 
de inre struphuvudsmusklerna försvagas störs musklernas samarbete vilket 
påverkar hela röstfunktionen (Arder 2006, s. 169–170). 



18 

När de inre struphuvudsmusklerna är trötta försämras adduktionen av 
stämbanden och då uppstår ett luftläckage som medför att rösten blir hes. 
Rösten har då uppnått en hypofunktion. Den yttre struphuvudsmuskulaturen 
och halsmuskulaturen försöker då att kompensera för detta och börjar arbeta 
statiskt, vilket leder till trötthet och smärta i musklerna. Ett statiskt 
muskelarbete är mycket mer ansträngande för musklerna än ett dynamiskt 
och leder till att en hyperfunktion uppstår. Så småningom leder detta till 
muskeltrötthet och då kan normal tonus inte längre uppnås (Arder 2006, s. 
170–172).  

Felaktig röstanvändning kan bland annat ha sin orsak i oproportionerligt 
mycket eller för stark användning av rösten och frekvent hosta. Även tal på 
inandning, frekventa glottisansatser och explosiv röstanvändning medför en 
felaktig muskelanvändning (Arder 2006, s. 170–172). 

Även Lindblad (1992, s. 202) menar att fonationen kan bli störd av 
förändringar i balansen mellan de muskler som styr stämbandsvibrationerna. 

Sadolin (2009, s. 216) menar att för mycket eller felaktig muskelspänning, 
det vill säga en obalanserad muskelspänning, skapar svalgspänningar, vilket 
i sin tur leder till heshet. 

Rösttekniska effekter  

Twang, som är ett sound som gör tonen övertonsrik, leder lätt till 
rösttrötthet. Därför bör inte personer med skadade och trötta röster använda 
sig av detta sound. Även ghost notes, som är svaga glottisstötar, kan leda till 
rösttrötthet eftersom detta sound innebär att stämbanden smäller ihop 
(Zangger Borch 2008).  

Ska rösten värmas upp före användning? 

Sundberg (2001, s. 246–247) skriver att uppvärmning tycks göra att rösten 
tål mer påfrestning och kan användas mer. Eftersom stämbanden utgörs av 
muskelvävnader, kräver de i likhet med alla andra muskler en bra 
blodgenomströmning för att bli smidiga och funktionella. Uppsjungning 
stimulerar troligtvis denna blodgenomströmning. I linje med Sundbergs 
resonemang, drar Söderberg (2007) slutsatsen att uppsjungning är viktigt för 
att inte chocka stämbanden. 

Sadolin (2009, s. 228) anser å andra sidan att uppvärmning inte är 
nödvändigt eftersom stämbanden befinner sig i kroppens 37 gradiga värme 
och därför alltid är varma. Hon menar att uppvärmning kan göras för att 
hitta in i tekniken, men att själva uppvärmningen av stämbanden är onödig.  
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Varierar rösttrötthet med genren? 

I en studie kring rösthälsa i Australien studerades professionella sångare 
inom opera, musikal och moderna genrer. Resultatet visade ingen 
signifikant skillnad i röstlig invaliditet, funktionsnedsättning eller handikapp 
mellan sångarna inom de tre genrerna (Phyland, Oates & Greenwood 1999).  

I motsats till det menar en intervjuperson i Jonassons studie (2011) att hon 
har stött på mer rösttrötthet bland de av sina elever som sjunger pop och 
rock än bland de som sjunger klassiskt och visa. Hon menar att drivna 
elever ofta sjunger på utan att tänka efter för att till exempel hitta ett 
speciellt sound och att rösten då kan bli pressad. 

I Söderbergs studie (2007) kring rocksång bland kvinnliga sångare 
undersöks bland annat skillnader mellan klassisk sång och rocksång samt 
sångpedagogiska strategier för att undvika röstproblem. I studien beskrivs 
klassisk sång som ett mer avspänt och skonsamt sätt att sjunga på och 
studien drar slutsatsen att rocksångare skadar sig oftare än klassiska sångare.  

Den vanligaste anledningen till att fler rocksångare än klassiska sångare blir 
rösttrötta är enligt informanterna i studien att rocksångare mestadels sjunger 
i bröstregistret medan klassiska sångare huvudsakligen sjunger i 
huvudregistret. Det vanligaste röstproblemet i rocksång är enligt alla 
informanterna i studien att rocksångare ofta pressar för mycket genom att 
dra upp bröstregistret för högt. De anser att det är extra viktigt att ha en god 
teknik när man sjunger högt och med mycket tryck och energi. Vidare 
menar de att det är viktigt att variera register och att utöver bröstregistret 
även använda mellan- och huvudregistret. Tre informanter förespråkar ett 
användande av beltingtekniken på höga toner (Söderberg 2007). Belting är 
en sångteknik som används inom populärmusik och musikaler. Belting 
brukar beskrivas som sång på hög tonhöjd i bröstregister och kännetecknas 
av en hög struphuvudsposition, ett högt subglottalt tryck och en hög 
adduktionsaktivitet. Tekniken har således likheter med en hyperfunktionell 
fonation som inbegriper en överdriven muskelaktivering under fonation och 
gör att rösten låter pressad (Sundberg 2001, s. 278–281). Sundberg (2001, s. 
260) anser att beltingtekniken är skadlig om den används genomgående, 
vilket delvis stöds av en informant i Söderbergs studie (2007). Två 
informanter menar däremot att beltingtekniken inte är förenad med någon 
risk så länge sångaren behärskar tekniken. Om man inte behärskar tekniken 
kan belting dock vara skadligt enligt samtliga av de tre informanterna som 
diskuterar denna teknik i studien (Söderberg 2007).  
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En annan anledning till att rocksångare oftare blir rösttrötta än klassiska 
sångare är att många rocksångare inte har tillräcklig sångteknik. Så länge 
sångaren har en tillräcklig sångteknik är det inte skadligare att sjunga rock 
än något annat. Anledningen till att många rocksångare inte har en 
tillräcklig sångteknik kan vara att rock handlar mycket om uttryck och 
inlevelse, till skillnad från klassisk sång som fokuserar mycket på teknik. 
Vidare menar informanterna i studien att rocksångare oftast övar mindre 
sångteknik än klassiska sångare. Enligt informanterna krävs det lika mycket 
teknik för att sjunga rock som klassiskt. Detta framförallt eftersom det ofta 
höga subglottala trycket i rocksång medför hårt slutna stämband. Flera 
informanter menar att rocksångare har glädje av att ha en klassisk 
sångteknik i botten, eftersom sångsätten bygger på samma teknik. Det finns 
dock vissa konkreta skillnader, som exempelvis struphuvudets placering 
(Söderberg 2007).  

En annan anledning är genrernas olika sång- och klangideal. Att 
rocksångare sjunger med mindre avspänning och med höjt struphuvud, 
anses vara en orsak till att de lättare drabbas av rösttrötthet. För att man ska 
orka sjunga med mycket tryck och i höga tonlägen är det viktigt att rösten 
får vila ibland (Söderberg 2007). 

Zangger Borch (2008) skriver att sound går före rösthälsa inom 
populärmusiksång. Hans uppfattning är att det går att skapa metoder och 
tekniker för en god sångteknik som minskar röstpåfrestningen inom 
populärmusiksång, detta trots det höga subglottala tryck och den pressade 
fonation som ibland används. Han menar att nyckeln till god rösthälsa är en 
höjd kunskapsnivå hos såväl sångpedagoger som sångare inom dessa genrer. 
Hans utgångspunkt i boken Stora sångguiden är vokal medvetenhet. 
”Sångaren måste känna sin röst och dess begränsningar, och kunskaper om 
rösthälsa och sångteknik är av godo.” (Zangger Borch 2008, s. 23). 

Han menar vidare att det är en stor utmaning att undvika onödig press med 
stämbanden när man sjunger höga toner i bröstregistret. Han upplever att 
män ofta tar i för mycket i bröstregistret, vilket kan leda till en pressad ton 
och i förlängningen rösttrötthet och ökad risk för stämbandsskador. För att 
undvika press och forcering av tonen är det viktigt att man använder 
kroppen som kraft och stöd (Zangger Borch 2008).  
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Röstanatomiska faktorer 

I detta avsnitt beskrivs de orsaker till rösttrötthet som beror på 
röstanatomiska faktorer. 

Muskulära spänningar 

Muskulära spänningar är en mycket vanlig orsak till rösttrötthet och 
upplösning av spänningar kan leda till att hesheten upphör. Heshet beror 
oftast på nya spänningar som inte har hunnit orsaka permanent skada ännu. 
En sångare kan således låta hes även om rösten inte är skadad. Nya 
spänningar kan i regel lösas upp på några timmar så att rösten återställs och 
låter normal. Allvarliga svalgspänningar under lång tid kan leda till ödem, 
det vill säga att stämbandens slemhinnor blir irriterade och svullna. Om 
stämbanden är svullna är det svårt för dem att vibrera lika fort som vanligt. 
Tonhöjden blir då lägre och klangfärgen mörkare. Svullnader kan även 
medföra att stämbanden inte kan sluta tätt. Det läcker då ut luft mellan 
stämbanden, vilket gör rösten hes, mörk och luftfylld (Sadolin 2009, s. 216). 

Sadolin (2009, s. 216) menar vidare att hesheten ökar om man sjunger när 
rösten är hes. Det kan till och med medföra att rösten försvinner helt och 
hållet. Detta eftersom man vid heshet lätt pressar fram tonerna genom att 
spänna sig ännu mer, vilket leder till ökad stämbandssvullnad och ökad 
heshet. Även Sundberg (2001, s. 235) och Lindestad och Södersten (2008, s. 
287) menar, som nämnts tidigare, att rösttrötthetssymtomen förvärras vid 
röstanvändning. 

Spänningar i halsregionen påverkar ofta röstfunktionen negativt. 
Tangentbordsarbete med belastningsskador och spänningsproblematik i 
nacke och axlar som följd är därför önskvärt att undvika (Ohlsson 2008, s. 
276). 

Dålig sömn, psykisk ohälsa och stress 

Stress och andra psykiska anspänningar kan orsaka och bidra till 
röstproblem (Lindblad 1992; Arder 2006; Lindestad & Södersten 2008; 
Sadolin 2009). Även för lite sömn kan orsaka heshet (Jonasson 2011).  

Enligt Sadolin (2009, s. 216) kan stress och känslor leda till för mycket och 
felaktig muskelspänning, det vill säga en obalanserad muskelspänning, som 
i sin tur skapar svalgspänningar. 

Kroppen reagerar i stort sett likadant på nervositet som på rädsla. Exempel 
på reaktioner är att man blir torr i munnen, att musklerna späns, att man 
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hyperventilerar och att man blir orolig i magen. Därutöver så dras muskler i 
struphuvudet samman, vilket inverkar på tonkontrollen. Dessa kroppsliga 
reaktioner kan resultera i rösttrötthet (Zangger Borch 2008).  

Förändringar i slemhinnan  

Förändringar i eller nära slemhinnan kan inverka på stämbandsvibrationerna 
och göra dem oregelbundna. Denna oregelbundenhet uppstår då en eller 
båda stämbandens struktur inte är homogen alternativt då det har uppstått 
asymmetri mellan stämbanden (Lindblad 1992, s. 202). Även Sadolin (2009, 
s. 216) skriver att strukturella förändringar i stämbanden såsom 
stämbandsknottror, cystor, polyper och blödningar samt nervskador kan 
orsaka heshet. Röstrubbningar kan till exempel orsakas av slemhinne-
förtjockningar såsom valkar eller förhorningar, vätskeanhopningar (ödem), 
tumörer och förlamning (Lindblad 1992, s. 204). 

Torra slemhinnor  

Utöver att irriteras mekaniskt kan slemhinnan även irriteras kemiskt. För att 
kunna fungera bra måste stämbanden arbeta i mycket fuktig luft. 
Slemhinnan är känslig för avvikande temperatur och låg luftfuktighet, vilket 
precis som mekanisk belastning kan skapa förändringar i den. Kemiska 
ångor, smutspartiklar i luften, ett torrt inomhusklimat, rökning, 
alkoholkonsumtion samt alltför varm eller kall inandningsluft kan orsaka 
uttorkning. För att förhindra att stämbandens funktion sätts ned genom 
uttorkning är det viktigt att hålla stämbanden fuktiga. Det kan till exempel 
åstadkommas genom att dricka mycket vatten och genom att undvika att 
sjunga och tala i torr luft, vilket kall luft ofta är. För att förhindra att kall 
inandningsluft torkar ut slemhinnan bör man göra långsamma inandningar 
genom näsan medan stämbanden är abducerade (Lindblad 1992, s. 203), det 
vill säga förda isär (Sundberg 2001, s. 278). 

Ett bra hjälpmedel mot uttorkning av slemhinnorna är fuktigheten i 
utandningsluften som smörjer stämbanden. Eftersom näsan på insidan är 
överdragen av slemhinna mättas luften som passerar genom näsan med 
vattenånga och får lagom temperatur innan den strömmar ner i svalget. För 
att detta ska ske krävs dock att inandningen är långsam. En för hög hastighet 
på luftströmmen kan leda till att luften torkar ut slemhinnorna i 
struphuvudet. Luftens hastighet i glottis beror på både inandnings-
hastigheten och hur abducerade stämbanden är. Om andningsvägarna, 
framför allt stämbanden, inte är helt öppna under inandning uppstår ett 
väsande ljud och den torra luften torkar ut slemhinnorna. Förutom av torr 
luft kan slemhinnorna även torkas ut i samband med eller strax efter en 



23 

förkylning samt av eteriska ångor som uppkommer efter alkoholkonsumtion 
(Sundberg 2001, s. 236–237). 

Medicinska tillstånd 

Heshet kan bero på att stämbanden har blivit inflammerade på grund av 
irritation av till exempel cigarettrök, infektion, reflux, astma, allergi eller 
medicin (Sadolin 2009, s. 216; Lindestad & Södersten 2008, s. 288). 

Förkylning 

Heshet inträffar ofta i samband med en vanlig förkylning, då stämbanden 
har blivit svullna och inflammerade (Hemsida: Vårdguiden). 

Röststörningar förekommer ofta i samband med infektioner i de övre 
luftvägarna, det vill säga förkylning. Försämrade tillstånd i slemhinnan, som 
exempelvis förkylning med infektion i stämbandens slemhinna ökar 
stämbandens känslighet och gör att de orkar mindre, så att en normal mängd 
röstbruk kan bli ansträngande och röststörningar uppstå (Jonasson 2011; 
Lindblad 1992, s. 198; Lindestad & Södersten 2008, s. 288; Schotte 2011). 
Denna känsla av ansträngning är en varningssignal, som vid nonchalering 
kan leda till värre irritation och så småningom förhårdnader (Lindblad 1992, 
s. 198).  

Individuella skillnader 

Röstapparatens stryktålighet varierar stort från individ till individ och 
således klarar vissa sångare, oavsett röstteknik, av att sjunga mer än andra 
(Sundberg 2001, s. 238; Lindblad 1992, s. 199; Zangger Borch 2008). 
Anledningen till detta är individuella skillnader i struphuvudets och 
ansiktets anatomi och utseende (Zangger Borch 2008).  

Även en enskild individs stryktålighet varierar och påverkas av 
omständigheterna. Generellt är rösten mindre stryktålig under fonatoriska 
riskperioder såsom under och strax efter en förkylning. Under sådana 
förhållanden orkar rösten mindre än vanligt och en skonsam röstanvändning 
blir då extra viktig, vilket den även är vid tyngre röstanvändning. Något som 
är oskadligt i vardagslag kan vara alldeles för belastande i samband med 
exempelvis förkylning, tobaksrökning, alkoholkonsumtion och torr luft. 
Alla dessa faktorer utgör påfrestningar för röstorganet (Sundberg 2001, s. 
238). Även om man är en person som orkar använda rösten mycket så är det 
vikigt att ha en teknik för tillfällen då man måste prestera vid sjukdom 
(Jonasson 2011). 
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Oavsett hur bra teknik en sångare har så är allt som görs för mycket 
skadligt. Ju mer man använder sin röst, desto förnuftigare måste man 
använda den. Hur mycket en röst orkar beror på vad personen gör, hur 
mycket rösten tål samt personens röstteknik. Om tekniken är tillräckligt 
dålig kan nästan all röstanvändning bli ansträngande. För den som vill ha en 
bättre röstfunktion är det därför alltid fördelaktigt att förbättra sin teknik 
(Sundberg 2001, s. 237–238). En viktig del av rösttekniken är att känna till 
sin rösts begränsningar och signaler på rösttrötthet, samt att lyssna till dessa 
signaler (Sundberg 2001, s. 237–238; Zangger Borch 2008). 

Stämbandsmusklerna växer inte till följd av träning. Trots detta så känner 
sig många vana röstanvändare mer rösttrötta när de inte har sjungit på ett tag 
än då de har en lång period av röstanvändning bakom sig. Upplevelsen kan 
vara att röstkonditionen ökar gradvis under exempelvis en termins gång 
(Zangger Borch 2008). Anledningen till detta är inte konstaterad, men en 
amerikansk forskargrupp lanserade 2007 hypotesen: ”röster som klarar hård 
röstpåfrestning har celler i stämbanden som bildar ett protein vilket i sin tur 
skyddar stämbandsslemhinnan.” (Södersten 2008 citerad i Zangger Borch 
2008, s. 34). 

Personer med röstkrävande yrken löper större risk än andra att drabbas av 
röststörningar. Risken ökar om de ofta drabbas av infektioner och har 
stressande arbetsuppgifter. Även personer som lever och arbetar i 
bullersamma och luftförorenade miljöer drabbas oftare än andra. Detsamma 
gäller personer som röker (Lindblad 1992, s. 199). 

Anatomiska skillnader mellan kvinnor och män 

Den främsta anledningen till att kvinnor oftare än män drabbas av fonasteni 
tros vara de anatomiska skillnaderna mellan kvinnor och mäns röstapparater 
som leder till en större belastning på stämbanden och struphuvudet hos 
kvinnor än män (Lindestad & Södersten 2008, s. 288). En orsak är att 
kvinnors kortare stämband och mindre stämbandsmassa leder till en högre 
grundtonsfrekvens, vilket resulterar i fler stämbandssvängningar per sekund 
(Krook 1998 se Hammarberg, Södersten & Lindestad 2008, s. 246–247). 
Andra orsaker kan vara att stämbandens slemhinna är tunnare hos kvinnor 
och att det i kvinnors stämband inte finns lika mycket av ämnet hyaluronan 
som anses ha en stötdämpande effekt (Butler m.fl. 2001 se Hammarberg, 
Södersten & Lindestad 2008, s. 247). Ytterligare en anledning är att kvinnor 
dominerar i röstkrävande yrken såsom lärare och telefonister (Lindestad & 
Södersten 2008, s. 287–288). 
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Eftersom manliga stämband tål mer mekanisk belastning än kvinnliga, 
drabbas män och kvinnor delvis av olika röststörningar. Den mekaniska 
belastningen mitt på stämbandens membranösa del där stämbandsknottror 
uppkommer är kraftigare hos kvinnor och barn och därför drabbas dessa 
grupper oftare av stämbandsknottror. Män drabbas å andra sidan oftare av 
kontaktgranulom vid den bakre delen av stämbanden där den mekaniska 
belastningen kan vara stor (Hammarberg, Södersten & Lindestad 2008, s. 
245 ff). Det finns ingen skillnad i det subglottala trycket hos kvinnor och 
män (Holmberg 1993 se Hammarberg, Södersten & Lindestad 2008, s. 247). 

Rösttrötthet hos ungdomar 

Både i Jonassons (2011) och Schottes (2011) studie nämns vikten av att 
finna sin egen sångaridentitet och att acceptera sin egen röst. I Jonassons 
studie (2011) nämns att kompensation av rösten för att låta på ett visst sätt 
och att härmning av ett ideal eller en idol kan leda till heshet, speciellt om 
sångaren härmar en belastad röst. Detta eftersom kompensation av rösten är 
en slags press. Att härma kan dock vara en bra metod för att lära sig sjunga 
och hitta i rösten.  

Röstproblem på grund av felaktig talteknik kan ofta drabba energiska och 
ivriga ungdomar, som pratar mer än deras röster klarar av. För att undvika 
röstproblem bör ungdomar lära sig att tänka på sitt röstanvändande när de 
skriker, pratar i telefon samt är på fest med alkohol, hög musik och rökning. 
Det är också viktigt att de förstår stödarbetet eftersom det ofta är ett för litet 
stöd i kombination med ett för hårt stämbandsarbete som leder till problem 
(Jonasson 2011). 

I Jonassons studie (2011) nämner två informanter att få av ungdomarna med 
röstproblem har sjungit för en sångpedagog. Det är vanligare att de har en 
ansträngande talröst som inkluderar knarr och forcering utan stöd. Många 
ungdomar har sjungit själv och jobbat för tufft under för lång tid. De kan ha 
sjungit i bröstregister med mycket press utan att lätta upp rösten i tuffa 
genrer, vilket enligt informanten kan ske när de härmar sångerskor med 
dagens kvinnliga röstideal. 

Yttre faktorer 

I följande avsnitt beskrivs de orsaker till röststörningar som beror på 
utomkroppsliga faktorer. 

Miljöer förorenade av damm, rök, andra smutspartiklar eller kemikalier 
såsom lösningsmedel har en negativ inverkan på rösten (Lindblad 1992, s. 
199; Lindestad & Södersten 2008, s. 288). Även torr luft påverkar rösten 
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negativt (Lindestad & Södersten 2008, s. 288). Bullriga miljöer som leder 
till att man skriker kan också bidra till fonasteni (Lindestad & Södersten 
2008, s. 288; Jonasson 2011). Många mediciner, som tas av helt andra 
anledningar än röstbesvär, påverkar rösten. Exempel på sådana mediciner är 
sömnpiller och p-piller (Sundberg 2001, s. 247). 

Bedömning av röststörningar 

En röst med problem brister i något av kvalitet, anpassad styrkegrad, 
behagligt läge, god resonans eller god artikulation. En dålig röstkvalitet 
beror på störningar av ljudet eller tonen när den produceras i halsen och 
rösten kan vara hård, grov, raspig, skrapig, luftfylld eller hes. Ofta är en 
problemröst präglad av inflexibilitet och monotonitet (Arder 2006, s. 164–
165). 

Vid bedömning av röststörningar beaktas hur mycket rösten avviker, hur 
lång avvikelsen är och ibland även avvikelsens placering i fraserna. På så 
sätt kan en lång sekvens av ganska dålig fonation, som omringas av god 
fonation, anses vara värre än en kort sekvens väldigt dålig fonation. Vidare 
är det normalt att knarra litegrann i slutet av fraser. Samma knarr inne i en 
fras kan dock bedömas som en röstrubbning (Lindblad 1992, s. 198). 
Diagnosen fonasteni ställs utifrån patientens berättelse och symtom 
(Lindestad & Södersten 2008, s. 288–289). 

Behandling av röststörningar 

Vid funktionella röststörningar är den huvudsakliga behandlingen röstterapi 
hos logoped. Syftet med röstterapin är att uppnå en mer funktionsduglig 
röst. För att nå bästa resultat behöver orsakerna till röststörningen kartläggas 
och behandlingen anpassas därefter (Lindblad 1992, s. 201; Lindestad & 
Södersten 2008, s. 288–289). Behandlingen innebär en slags beteende-
modifikation och delas upp i tre delar. Den första består av icke verbala 
övningar, den andra av verbala övningar och den tredje av att applicera den 
nya röstfunktionen i vardagen, vilket oftast är den svåraste delen (Lindblad 
1992, s. 201).  

Då det finns flera bidragande orsaker till rösttröttheten är det svårt för 
patienten att med hjälp av röstbehandling bli helt återställd. Men 
röstbehandling är ändå viktigt för att minska symtomen (Lindestad & 
Södersten 2008, s. 288–289). 

Personer med fonasteni kan ha ådragit sig så starka muskelspänningar att de 
har smärta ända ut i skuldror och armar. Fysioterapeutisk behandling kan 
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därför vara ett bra komplement till röstterapeutisk behandling (Arder 2006, 
s. 173). 

Behandling genom operation görs oftast bara vid icke-funktionella 
störningar (Sundberg 2001, s. 247–248) och brukar då kombineras med 
röstterapi både före och efter operationen (Lindblad 1992, s. 201). 
Anledningen till att operation inte utförs vid funktionella röststörningar är 
att dessa röststörningar beror på en dålig röstanvändning och därför 
troligtvis kommer tillbaka efter operation (Sundberg 2001, s. 247–248).  

Förebyggande rösthälsovård 

Enligt Ohlsson (2008, s. 277) finns det tre huvudområden för förebyggande 
rösthälsovård: förändringar i arbetsmiljön, anskaffande av tekniska 
hjälpmedel samt röstträning. Utöver dessa är det viktigt med information om 
röstergonomi. Förändringar i arbetsmiljön kan vara till exempel buller-
dämpning och användande av luftfuktare i torra rum. Exempel på tekniska 
hjälpmedel är talförstärkare och högtalarsystem. 

Den rätta sångtekniken?  

Länge har det funnits meningsskiljaktigheter om vad som är ”den rätta 
sångtekniken”. Under andra halvan av 1800-talet existerade två sångskolor i 
Italien som delade sångpedagogerna i två läger. Manuel García började 
under 1800-talet forska om rösten med hjälp av de tekniska verktyg som då 
framställdes och möjliggjorde röstforskning. År 1855 uppfann han själv 
laryngoskopet, strupspegeln, som gjorde det möjligt att se vad som hände i 
halsen under sång. Med utgångspunkt i sin forskning presenterade García 
sångtekniska teorier. Med dessa ville García reda ut den begreppsförvirring 
som rådde. Vidare ville han reducera de gamla metoderna till förmån för 
metoder som var fysiologiskt förankrade och teoretiskt befästa. Garcías 
teorier skapade stor förvirring inom sångpedagogiken (Liljas 2007, s. 96 ff).   

Lampertiskolan grundades av Francesco Lamperti. Han ansåg att det inte 
fanns något pedagogiskt undervisningssystem för bel canto. Sångskolan 
överfördes muntligen som goda råd mellan lärare och elev. Övningarna var 
endast ramar och sångläraren arbetade på sitt eget sätt. Sångträningen 
grundade sig på kognition snarare än anatomi. Fundamentet var mentala, 
psykologiska och emotionella processer och sånglärarens öra styrde 
utvecklingen. Eftersom skolan ansåg att sångundervisning var ett 
psykologiskt fenomen var det viktigt att det fanns en ”magisk attraktion” 
mellan lärare och elev. Sångläraren skulle inte tynga eleven med sina syften 
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och intentioner med undervisningen. Dessa skulle endast förklaras i 
efterhand. Eleven skulle inte heller känna till framtida åtgärder utan endast 
de omedelbara (Liljas 2007, s. 104 ff). 

Sammantaget fanns det alltså en stor skillnad i skolornas metoder för att lära 
ut sång där vetenskapligt bevisade och teoretiskt befästa metoder stod emot 
ett kognitivt associerat arbetssätt (Liljas 2007, s. 120). Det kognitivt 
associerade arbetssättet med metaforer som verktyg brukar ofta benämnas 
som ”blomsterspråk”. Ett exempel på detta är att vid inandning tänka att 
man doftar på en blomma för att resonansrummen i huvudet ska öppnas och 
mer klang skapas.  

Oenigheter bland sångpedagoger finns fortfarande. Idag är de tekniska 
verktygen många fler än de var under 1800-talet och det forskas mer om 
rösten. Människan lär sig därför mer och mer om vad som händer i 
struphuvudet vid sång och tal. Forskningen har lett fram till olika sångskolor 
och metoder. Estill Voice Training klassificerar rösten i sex olika funktioner 
beroende på hur arbetet i struphuvudet ser ut. För att bli certifierad Estill 
lärare ska man kunna åstadkomma de sex röstfunktionerna samt andra ljud 
och effekter (Hemsida: Estill Voice International). På detta sätt görs 
sjungandet mycket konkret och nästan mekaniskt. Att forskning och 
kunskap är bra kan nog alla vara överens om, men meningsskiljaktigheter 
kan finnas beträffande hur kunskapen ska användas. Om forskningen finner 
metoder för hur olika ljud kan skapas genom specifika inställningar i 
röstapparaten, kanske det leder till att sångare fokuserar allt mer på att 
producera specifika ljud än på att utgå ifrån sin egen röst. Är det önskvärt? 

Parallellt med Estill Voice Training existerar sångskolan Komplett 
Sångteknik och flera andra metoder för att hitta den perfekta sångtekniken. 
Utöver de stora skolorna ger enskilda sångpedagoger ut böcker om hur man 
utvecklar den ultimata sångtekniken. Vissa gemensamma nämnare finns 
men det finns även en hel del skillnader i både pedagogernas vägar till och 
åsikter om den idealiska sångtekniken. Som sångare frågar man sig 
naturligtvis vilken av alla metoder som är den rätta och om det 
överhuvudtaget finns en enda metod som är rätt. Det kanske är så att flera 
metoder kan ge lika bra resultat? Det kanske till och med är så att det finns 
dåliga metoder? Hur ska människor, framför allt de utan sångpedagogisk 
utbildning, kunna gallra bland all fakta och vem ska de lita på? 

Sundberg (2001, s. 247–249) är tveksam till om det finns en enda metod 
som är fysiologiskt optimal. Det är ännu mer tveksamt att en metod passar 
alla individer med olika anatomi, psyke, smak, natur, repertoarintresse och 
åsikter om hur de kan tänka sig att använda sin röst. Han menar dock att det 
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finns bättre och sämre ”röstanvändningsideal” och tror att de metoder som 
står i samklang med den röstfysiologiska verkligheten är bättre än de som 
inte gör det. Han tror att det för de flesta är lättare att förstå instruktioner om 
tryck, flöde, käköppning med mera än blomsterspråk. Och han tror att det 
tar lång tid att förstå och börja tänka på sin röstanvändning i 
blomsterspråkstermer.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hållbart röstanvändande. Hur 
arbetar sångpedagoger med sina elever för att bygga upp en röstteknik som 
förebygger rösttrötthet och gör rösten tåligare? Vilka faktorer anser de 
bidrar till att rösttrötthet uppstår? De viktigaste frågorna för mig har varit:  

• Hur arbetar sångpedagoger med sina elever för att bygga upp en 
hållbar röstteknik som förebygger att osund rösttrötthet uppstår? 

• Vad anser sångpedagoger att det finns för rösttekniska orsaker till 
rösttrötthet? 

Metod 

Från början var min tanke att genomföra kvalitativa intervjuer med några 
sångpedagoger. Jag ville använda mig av denna metod eftersom jag ansåg 
att den på ett bra sätt kunde besvara mina frågeställningar. Jag ansåg att 
mina frågor bäst kunde besvaras genom en kvalitativ undersökningsmetod 
där fokus ligger på tolkning snarare än kvantifiering (Bryman & Bell 2011, 
s. 386 ff).  

Eftersom jag påbörjade mitt examensarbete under en sommar och hade för 
avsikt att genomföra min undersökning under sommarmånaderna, ändrades 
dock formen för undersökningen. Jag insåg att det kunde bli svårt att få 
kontakt med och träffa intervjupersonerna under sommarmånaderna. Jag 
valde därför att ändra min metod till en enkät med öppna frågor som jag 
mejlade ut till ett urval bestående av sju sångpedagoger. Enkäten mejlades 
ut från juli till januari. Jag erhöll fem svar. 

En fördel med mejlformen är att de svarande har längre tid på sig att svara 
på frågorna än vid en intervju. De har även möjlighet att fundera igenom 
sina svar under en längre tid, vilket kan ge mer underbyggda svar.  

En nackdel med mejlformen är att jag inte har möjlighet att ställa direkta 
följdfrågor. Jag bad dock de svarande om att få återkomma till dem om jag 
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ville veta mer om något av deras svar. Efter att ha granskat svaren ansåg jag 
endast att det fanns behov av att återkomma till Sara angående en 
identifieringsfråga.  

Bortfallsanalys  

Det är svårt att vara säker på anledningen till bortfallet av två svar. En 
förklaring skulle kunna vara att jag skickade enkäten till dem i slutet av 
december då de hade jullov. De kanske inte läste sina mejl då, vilket kan ha 
medfört att mitt mejl var ett av väldigt många mejl som hade inkommit 
under jullovet och att det därför prioriterades bort. En annan förklaring 
skulle kunna vara att de inte ansåg sig ha tid att svara.  

Metodkritik  

Kvalitativa undersökningsmetoder har fått kritik för att vara alltför 
subjektiva eftersom resultaten till stor del beror på forskaren och dennes 
tolkningar av vad som är viktigt och inte viktigt i svaren (Bryman & Bell 
2011). Om undersökningen hade genomförts av någon annan, hade kanske 
andra slutsatser dragits.  

Kvalitativa undersökningar har även kritiserats för att vara svåra att 
upprepa, eftersom de är så avhängiga på forskarens tolkningar samt 
eftersom de ofta är ostrukturerade. Eftersom forskaren själv är det 
huvudsakliga verktyget för datainsamlingen, påverkas både vilken data som 
observeras, det vill säga vilka informanter som tillfrågas, och vad 
undersökningen lägger fokus på av forskarens preferenser och förförståelse 
(Bryman & Bell 2011). Även om min studie kan vara svår att upprepa, 
eftersom det kan vara svårt att få tag i samma informanter, så medför den 
strukturerade enkäten att möjligheten till upprepning ökar.  

Ytterligare kritik är att det är mycket svårt att generalisera resultaten av 
kvalitativa undersökningar där endast ett fåtal informanter intervjuas. Det är 
svårt att veta om de svar som inkommer från de få personerna i urvalet är 
representativa för alla i populationen (Bryman & Bell 2011, s. 408). På 
grund av det lilla urvalet med endast fem informanter, har varje informant 
stor påverkan på resultatet. Även mitt val av informanter kan ha påverkat 
resultatet som hade kunnat se helt annorlunda ut om enkäten hade skickats 
till fem andra sångpedagoger. Det går således inte att dra generella slutsatser 
från min studie. För att kunna dra generella slutsatser kring röstteknik och 
rösttrötthet krävs vidare forskning där fler informanter får svara på frågor 
om detta. 
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Reliabilitet och validitet  

Även om det föll bort två informanter, så tycker jag att jag fick ett bra urval 
informanter för min studie. Samtliga informanter har utbildning inom 
sångmetodik från musikhögskola och har lång erfarenhet av undervisning på 
avancerad nivå. De arbetar inom olika genrer, vilket gör att resultaten kan 
sägas vara genreneutrala. Jag har även fått en bra åldersfördelning och en 
könsfördelning, fyra kvinnor och en man, som representerar yrket väl. Detta 
i kombination med att jag informerade informanterna om att deras svar 
skulle anonymiseras i arbetet bidrar till att reliabiliteten för denna studie kan 
anses vara hög.  

I efterhand har jag upptäckt att det finns en problematik i ordet rösttrötthet 
som används i enkäten. Rösttrötthet kan vara ett patologiskt tillstånd men 
rösttrötthet kan även uppstå kortvarigt efter intensiv träning av ett visst 
moment och gå över efter en stund. Det är svårt att veta vilken grad av 
rösttrötthet informanterna har utgått ifrån i sina svar. Därigenom minskar 
undersökningens validitet. Jag anser dock att informanternas svar är giltiga 
för samtliga typer av rösttrötthet.  

Resultat 

Genomförande 

Längden på svaren varierar stort. Kalle var den som gav mest uttömmande 
svar och Emma den som gav kortast svar. För en överblick av svaren vill jag 
här ge en sammanfattning.  

• Anna i 50-årsåldern. Musiklärar- och musikerutbildning på 
musikhögskola på 1980-talet med studier inom såväl klassisk sång 
som jazzsång. Undervisar i klassisk sång, jazz, musikal, pop, visor 
med mera.  
 
I uppbyggandet av en sund röstteknik betonar Anna elevens eget 
ansvar för sin utveckling. Eleven måste själv utforska sin röst och 
reflektera över hur det känns och inte hur det låter för att hitta ett 
avspänt och skönt sångsätt. Som pedagog ser hon sin uppgift som att 
ge eleven rätt verktyg och att stå vid sidan av och heja på. Enligt 
Anna är andningen och att ha rätt lufttryck mot stämbanden i 
förhållande till tonhöjd och styrka det viktigaste i en sund röstteknik. 
Detta kräver en stor insikt om vilka muskler som ska aktiveras och 
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vilka som ska vara avspända. Hon menar att rösttrötthet uppstår då 
sångaren sjunger över sin röstliga förmåga/kondition och drar en 
parallell till andra kroppsliga ansträngningar. Anna anser att en bra 
röst är i fas med personens egen nivå.    

 
• Emma i 70-årsåldern. Rytmiklärarexamen samt studier i klassisk 

sångmetodik på musikhögskola på 1980-talet. Jazzstudier i USA 
samt många röstkurser inom blandade genrer. Undervisar i jazz, pop 
och angränsande genrer.  
 
Emma betonar vikten av att medvetandegöra röstanvändningen hos 
sångaren och att rösttrötthet oftast beror på en omedvetenhet 
avseende röstteknik. För att undvika att eleverna drabbas av 
rösttrötthet arbetar hon med rösttekniska övningar efter elevernas 
individuella förutsättningar och behov samt med att göra medvetna 
kopplingar av dessa övningar till repertoar. För Emma är en bra röst 
personlig, uttrycksfull och har bra timing. 

 
• Kalle i 30-årsåldern. Sångpedagogutbildning på musikhögskola på 

2000-talet. Undervisar i klassisk sång.  
 
Kalle menar att det mest grundläggande i en sund röstteknik är rätt 
lufttryck mot rätt stämbandsslutning. För lufttrycket gäller det att 
etablera balans mellan in- och utandningsmusklerna (stödet). En 
obalans i lufttrycket leder vanligtvis till läckage i tonen och/eller att 
fel muskler försöker bromsa luften och/eller att eleven försöker 
bromsa luftflödet genom att pressa ut bukmuskulaturen, vilket 
tvingar ihop stämbanden våldsamt. Redan det faktum att lufttrycket 
är balanserat kommer leda till en bättre stämbandsslutning och den 
kan sedan ytterligare tränas upp så att maximal omvandling av luft 
till ljud sker. Vidare beskriver Kalle att struphuvudet ska hållas lågt 
för att sångaren ska kunna registrera rösten (möjliggöra olika 
sträckningar av stämbanden) samt att ansatsröret ska vara öppet. 
Kalle anser att de viktigaste orsakerna till rösttrötthet är en för 
sångändamål felaktig andning, ett felaktigt muskelarbete och ett icke 
avspänt ansatsrör. För att förhindra rösttrötthet hos sina sångelever 
arbetar Kalle med ovanstående parametrar och med att se till att 
eleven förstår orsak och verkan (den sångtekniska teorin å ena sidan, 
och vad de fysiskt upplever och hör i rummet å andra sidan). Enligt 
Kalle har en bra röst ett komplett spektra av höga och låga övertoner 
i hela röstens omfång, inga för lekmannen hörbara registerskarvar 
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samt ett obrutet stämbandslegato (tonerna ska sitta ihop och 
stämbanden gå mellan toner med minsta möjliga förändring). 

 
• Maria i 50-årsåldern. Sångpedagogexamen på musikhögskola år 

1990 samt flera röstkurser. Undervisar framför allt i jazz, pop, soul 
och latin.  
 
Maria menar att varje röst är unik och att olika röster ofta finner 
olika lösningar. Hon vill att hennes elever ska skaffa sig 
medvetenhet om sin röst och utgå ifrån det som känns enkelt och 
organiskt. Hon påpekar att sångsätt som känns onaturliga för en elev 
inte behöver vara skadliga utan bara ovana och att man lätt spänner 
fler muskler än nödvändigt när man gör ovana saker, vilket kan leda 
till rösttrötthet. Hennes tips för att undvika rösttrötthet vid nya 
sångmoment är att öva korta stunder och att göra övningar som man 
gillar musikaliskt, eftersom spänningar lätt kan skapas om man inte 
gillar det man gör. Enligt Maria är det mestadels yttre faktorer som 
leder till rösttrötthet. Till exempel kan bullriga miljöer och 
medmusikanter som spelar mycket starkt leda till att sångaren 
forcerar rösten. Obekväma situationer kan leda till spänningar i 
muskler kring struphuvudet. Att sjunga på förkylningar kan också 
skapa problem, men hennes uppfattning är att de oftast går över 
ganska fort. För att hennes elever inte ska drabbas av rösttrötthet 
arbetar hon med att göra dem medvetna om sitt röstanvändande. För 
Maria ligger mycket av en bra röst i en god andningsteknik och att 
sångaren kan anpassa den till olika typer av sång.  

 
• Sara i 50-årsåldern. Musikerlinje med pedagogisk påbyggnad inom 

såväl klassisk sång som jazzsång på musikhögskola omkring år 1990 
samt många röstkurser. Undervisar inom de flesta genrer.  

 
Sara möter ofta elever som är duktiga på både sångteknik och 
gestaltning men flera har ingen kunskap om röstens anatomi och 
fysiologi och förstår inte vad de sångövningar de gör har för syfte. 
Sara ser det som mycket viktigt att förmedla hur röstprocessen 
fungerar för att ge eleven en djupare förståelse för röstens 
möjligheter och begränsningar. Detta för att underlätta 
kommunikationen i undervisningen samt göra sångaren mer själv-
ständig. Hon menar att rösttrötthet ofta beror på en överbelastning då 
sångaren forcerar rösten för att anpassa den till sina egna eller andras 
önskemål och krav eller till rådande röstideal. Det kan också bero på 
att viljan till uttryck är större än rösttekniken klarar av att prestera. 
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En annan orsak är unga sångares önskan att sjunga alltför krävande 
repertoar. För att undvika rösttrötthet gör Sara ofta jämförelser med 
hur man kan bygga upp fysisk kondition och styrka. Då förstår de 
flesta att man behöver värma upp och att man överbelastar 
musklerna om man lyfter för tunga vikter, gör för många repetitioner 
och håller på för länge. Sara gillar karaktärsröster och de röster hon 
gillar kan därför ha en del skavanker. Hon vill dock att sångaren ska 
vara så vokalt obehindrad som möjligt inom sin genre och anser att 
en bra röst har ett relativt stort omfång, personlig karaktär, låter 
genuin och äkta, hanterar registerövergångar på ett för den aktuella 
genren passande sätt, är utvecklingsbar, har bärighet, dynamik, flöde 
och en vokalteknisk utveckling. 

Analys 

Alla informanter utom Kalle anger att det är viktigt att deras sångelever lär 
sig hur rösten fungerar för att de ska tillskansa sig en röstteknik som 
förebygger rösttrötthet. Flera, inklusive Kalle, svarar att de arbetar med att 
förmedla en medvetenhet kring röstfunktionen för att förhindra att deras 
sångelever drabbas av rösttrötthet. Kunskapen om röstens funktion leder 
enligt Sara till att eleven bättre förstår sin rösts möjligheter och 
begränsningar och därigenom kan rösttrötthet förebyggas. Kalle anger att 
han anser det viktigt att sångaren förstår hur den sångtekniska teorin hänger 
ihop med vad han/hon fysiskt känner. Och Sara anger att en förståelse för 
hur röstinstrumentet fungerar möjliggör att eleven kan bli mer självständig. 
Att eleverna arbetar självständigt är önskvärt av flera av pedagogerna i min 
studie. De vill att deras elever ska ta eget ansvar för sin utveckling och 
arbeta mycket på egen hand. Framför allt Anna understryker att det är 
eleven som måste jobba. Hon anser att hennes uppgift som sångpedagog är 
att ge eleven rätt verktyg för att själv ta eget ansvar för sin utveckling och 
öva sig till en avspänd röstteknik. Både Anna och Maria skriver att eleven 
själv måste känna efter vad som känns organiskt och enkelt för 
honom/henne. Anna menar att eleven aldrig kan lära sig att sjunga skönt och 
avspänt om han/hon inte tar ansvar och övar och forskar i sitt eget 
sjungande. Således läggs det ett stort ansvar på eleven. Eleven tillskansar sig 
inte en god röstteknik genom att enbart dyka upp på sånglektionerna, utan 
det krävs ett reflekterande övningssätt från elevens sida för att uppnå en bra 
röstteknik som förebygger att rösttrötthet uppstår. 

Att varje elev måste arbeta på egen hand för att känna efter vad som är 
organiskt för honom/henne kan sammankopplas med Marias tankar om att 
sångare ofta finner olika lösningar. Detta trots att, som hon menar, 
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sångpedagoger ofta försöker finna lösningar som ska passa på alla röster. 
Enligt Maria finns det vissa generella lösningar för röstens uppbyggnad som 
passar på alla men det är viktigt att beakta att varje röst är unik.  

Både Anna och Kalle anger att den viktigaste beståndsdelen i en sund 
röstteknik är lufttrycket i förhållande till stämbandsslutningen, det vill säga 
rätt subglottalt tryck i förhållande till tonhöjd och styrka. För att kunna 
kontrollera detta menar de att det krävs att sångaren har kunskap om 
stödfunktionen, det vill säga hur in- och utandningsmuskulaturen ska arbeta 
för att balansera lufttrycket. Enligt Kalle har andningen och lufttrycket en 
stor påverkan på röstfunktionen. Ett balanserat lufttryck för med sig positiva 
konsekvenser såsom en bra stämbandsslutning, medan ett obalanserat 
lufttryck ofta leder till en läckande ton eller att fel muskler, vanligtvis 
tungroten, aktiveras för att försöka stoppa luften. Sångaren kan också 
försöka stoppa det överflödiga lufttrycket med hjälp av att spänna ut 
bukmuskulaturen, vilket då resulterar i att stämbanden tvingas ihop kraftigt. 
Anna och Kalle anger att aktivering och avspänning av rätt muskler är 
viktigt för såväl rösttekniken som för att förhindra rösttrötthet. En felaktig 
muskelanvändning kan således orsaka rösttrötthet enligt dessa informanter. 
Maria beskriver en bra röst med att den har en god andningsteknik som är 
anpassad till sångsättet. Hon menar att det inte finns en enda andningsteknik 
utan att andningen och stödarbetet måste anpassas efter vad som ska 
sjungas. Detta kan jämföras med Anna och Kalles tankar om anpassningen 
av lufttrycket till tonhöjden och styrkan.  

Sångpedagogerna anger olika orsaker till rösttrötthet. Emma är den enda 
som anger omedvetenhet kring röstfunktionen. Detta trots att orsaker till 
rösttrötthet är nära sammanhängande med att förebygga rösttrötthet med 
hjälp av en sund röstteknik, på vilket alla utom Kalle svarar medvetenhet 
kring röstfunktionen.  

Som orsak till rösttrötthet är det mest frekventa svaret överbelastning och 
forcering av rösten. Det nämns av såväl Anna som Maria och Sara. De anger 
flera olika anledningar till forcering, både inre och yttre faktorer. Detta trots 
att jag i frågan endast efterlyser rösttekniska orsaker. Maria betonar yttre 
faktorer såsom bullriga miljöer och högljudda medmusikanter. Sara nämner 
yttre faktorer som krav från andra eller sig själv samt rådande ideal. Hon 
menar att det framför allt för unga röster är viktigt att pedagogen lär eleven 
att ha tålamod med att vissa moment kan ta längre tid att lära för den 
växande rösten. Pedagoger ska därför inte utsätta ungdomar för alltför 
krävande repertoar. En annan anledning till överbelastning är enligt Sara att 
sångarens vilja till uttryck är större än hans/hennes sångteknik klarar av att 
prestera. Anna menar att man blir trött om man sjunger över sin röstliga 
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förmåga/kondition. Hon jämför detta med kroppslig ansträngning som också 
leder till att man blir trött i muskler. Sara skriver att hon i sin undervisning 
ofta drar paralleller till hur man kan bygga upp fysisk kondition och styrka 
inom idrott för att förklara att rösten blir trött av för mycket ansträngning. 
Hon menar att de flesta elever förstår att det är osmart att helt ouppvärmd 
genomföra ett styrketräningspass samt att kroppen blir överbelastad om man 
använder för tunga vikter, gör för många repetitioner och håller på för länge. 
Hon försöker överföra detta till sång och förespråkar en mer sansad strategi 
med lättare vikter och färre repetitioner. Med en sådan strategi kan eleven 
dessutom ha energi kvar till att kunna fokusera på hur träningen utförs i 
form av exempelvis hållning och andning. Enligt Saras undervisningsmetod 
verkar det således som att rösttrötthet till stor del kan undvikas om eleven är 
medveten om hur rösten fungerar och har förståelse för dess begränsningar. 

Informanterna tar även upp psykologiska faktorer. Maria skriver att 
obekväma situationer kan medföra att sångaren omedvetet spänner sig i 
muskler kring struphuvudet. Hon menar även att spänningar kan skapas om 
sångaren inte gillar det han/hon gör och att sångare därför bör arbeta med 
övningar som tilltalar dem musikaliskt. Även de rådande ideal som Sara 
menar att många ungdomar försöker leva upp till kan ses som psykologiska 
faktorer till rösttrötthet. 

Endast Maria nämner sång vid förkylning som orsak till rösttrötthet och hon 
menar dessutom att sådan rösttrötthet går över ganska snabbt. 

Kalle är den som nämner flest tekniska aspekter. Han anger både felaktig 
andning, felaktigt muskelarbete och ett icke avspänt ansatsrör som orsaker 
till rösttrötthet. 

Maria är den enda som på något sätt diskuterar något som skulle kunna ses 
som en mindre negativ rösttrötthet. Denna form av rösttrötthet kan uppstå då 
sångaren har övat ett nytt moment som känns onaturligt. Denna rösttrötthet 
behöver enligt Maria inte vara skadlig, utan kan bero på att sångaren har 
spänt fler muskler än nödvändigt. När man vill öva ovana moment för att 
utveckla sin röst rekommenderar hon därför att öva korta stunder för att inte 
rösttrötthet ska uppstå. 

Informanterna beskriver en bra röst på väldigt olika sätt. Kalle som enbart 
arbetar med klassisk sång nämner endast rösttekniska aspekter. Även Sara, 
som också har en klassisk bakgrund, tar upp några rösttekniska aspekter. 
Sara nämner dock även att hon gillar personliga röster, vilket kan ha att göra 
med att hon även undervisar i afroamerikanska genrer. Hennes svar är på det 
sättet det bredaste. För Emma som undervisar i afroamerikansk sång är en 
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bra röst personlig och uttrycksfull. Dessa aspekter är helt frånvarande i 
Kalles svar, vilket tydligt visar på de skillnader som finns i de olika 
genrernas ideal.  

Tolkning 

Svaren på hur pedagogerna bygger upp en sund röstteknik hos sina elever är 
ganska korta från alla pedagoger utom Kalle. En pedagog kommenterade sitt 
svar med att det var en förkortad version. Att beskriva uppbyggnaden av en 
hel röstteknik är naturligtvis mycket komplicerat och att förmedla det i ett 
mejl är väldigt svårt. Svaren har därför inte blivit helt uttömmande. 

Resonemanget om medvetenhet kring hur rösten fungerar återkommer hos 
alla pedagoger och på flera frågor. Både om hur de som sångpedagoger 
bygger upp en sund röstteknik hos sina sångelever, vilka faktorer som 
orsakar rösttrötthet samt hur de arbetar med sina elever för att förhindra att 
rösttrötthet uppstår. Jag tolkar det därför som att förmedla en förståelse till 
eleverna kring hur rösten fungerar är det allra viktigaste i sångpedagogers 
arbete för att deras elever ska tillskansa sig en sund röstteknik och inte 
drabbas av rösttrötthet.  

I tillägg till det tycks kopplingar mellan vokala och kroppsliga 
ansträngningar vara bra för att få eleverna att förstå röstens begränsningar. 
Enligt informanternas svar verkar det som att människor har större 
förståelse för att kroppen blir trött av ansträngning än att rösten blir det. Att 
förstå röstens begränsningar verkar vara till stor hjälp för att förebygga 
rösttrötthet. 

I enlighet med Annas, Kalles och i viss mån Marias svar tolkar jag det som 
att den viktigaste beståndsdelen i rösttekniken är det subglottala trycket i 
förhållande till den ton som ska produceras. Detta är i sin tur avhängigt av 
att rätt muskler är aktiverade respektive avspända.  

Ingen av informanterna har svarat att någon genre är mer krävande än någon 
annan. Detta trots att jag i inledningen av enkätmejlet skrev att jag vore 
tacksam om de ville delge mig sina eventuella tankar kring likheter och 
skillnader i sångteknik och rösttrötthet i olika genrer och sångsätt. En möjlig 
tolkning är att vissa av sångpedagogerna främst är inriktade på en genre och 
därför inte vill uttala sig om skillnader mellan genrer. En annan möjlig 
tolkning är att avsaknaden av kommentarer kring detta beror på att det enligt 
sångpedagogerna i studien inte finns någon skillnad mellan genrer och 
sångsätt när det kommer till sångteknik och rösttrötthet. Att sång-
pedagogerna anser att det inte finns någon skillnad mellan sångteknik i olika 
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genrer är dock mycket osannolikt. Så anledningen kanske snarare är att 
sångpedagogerna endast har beaktat frågorna i enkäten när de har svarat. 

Kalle, som är den enda pedagogen som enbart undervisar i klassisk sång, är 
den som nämner flest sångtekniska aspekter i sin beskrivning av 
uppbyggnaden av en sund röstteknik. Det kan tolkas som att klassiska 
sångpedagoger har större fokus på teknik än afroamerikanskt inriktade 
sångpedagoger och att teknik är viktigare inom klassisk sång än 
afroamerikansk sång. Det är naturligtvis svårt att vara säker på att så är 
fallet då endast en klassisk sångpedagog har svarat. Anledningen skulle 
också kunna vara att han är den yngsta av pedagogerna och den med senast 
utbildning. Det skulle kunna vara så att hans utbildning var mer fokuserad 
på teknik än de andras. En annan faktor som skiljer honom från de andra 
informanterna är att han är man. Det verkar dock orimligt att det skulle vara 
anledningen till att han nämner fler tekniska aspekter. 

Sara är den enda informanten som nämner uppsjungning. Hon tar upp det i 
samband med att hon drar liknelsen mellan styrketräning och sång och 
menar att det är osmart att ouppvärmd börja med de tyngsta vikterna. 
Anledningen till att inte fler nämner det kan vara att det är så självklart att 
det inte är värt att ta upp. Eftersom samtliga informanter arbetar med 
avancerade elever är det ännu mer självklart att eleven vet hur viktigt det är 
att stämbanden värms upp innan man börjar sjunga. Det kan naturligtvis 
också vara så att de andra informanterna inte anser att det är nödvändigt 
med uppsjungning, men jag har mycket svårt att tänka mig att så är fallet.  

Ingen av de svarande nämner någonting om skillnader mellan kvinnor och 
män vare sig gällande röstteknik eller rösttrötthet. Anledningen skulle kunna 
vara att sångpedagogerna anser att det inte finns några skillnader mellan 
kvinnor och män vad gäller röstteknik och rösttrötthet. Alternativt att det 
inte är en av de viktigaste orsakerna till rösttrötthet. Det kan också bero på 
att det inte fanns några explicita frågor om det. Anledningen kan även vara 
att informanterna inte ser kön som en röstteknisk orsak. 

Endast Maria nämner att sång vid förkylning kan orsaka rösttrötthet. Hon 
skriver dessutom att sådan rösttrötthet går över ganska snabbt. Anledningen 
till att Maria är den enda som tar upp förkylning skulle kunna vara att det 
svaret är så självklart att det inte känns värt att nämna. Det skulle också 
kunna bero på att den formen av rösttrötthet, precis som Maria nämner, är 
snabbt övergående och därmed inte ses som så allvarlig och viktig. Den 
troligaste anledningen är nog dock att jag i frågan endast efterlyste 
rösttekniska orsaker till rösttrötthet. Informanterna ser troligen inte 
förkylning som en sådan.  
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Ingen nämner någonting om röststörningar såsom knottror och polyper. 
Anledningen är troligen även här att informanterna ser förändringar i 
slemhinnan som något annat än en röstteknisk orsak. Det skulle även kunna 
bero på att det i enkäten endast efterfrågas orsaker till rösttrötthet. 
Möjligtvis ser pedagogerna röststörningar som en konsekvens av en 
långvarig felaktig röstanvändning istället för en orsak till rösttrötthet. Det 
kan också bero på att knottror, polyper med mera inte är så vanligt 
förekommande bland deras elever. 

Ingen av sångpedagogerna nämner någonting om att torra slemhinnor, 
rökning, alkohol, dålig sömn, reflux, eller andra medicinska tillstånd orsakar 
rösttrötthet. Det skulle kunna bero på att dessa faktorer har kommit i 
skymundan av andra faktorer när sångpedagogerna endast har ombetts att 
nämna de viktigaste orsakerna till rösttrötthet samt att dessa faktorer inte 
beror på rösttekniken. 

Viktigt att poängtera är att jag i frågan om orsaker till rösttrötthet bad 
sångpedagogerna att ange de, enligt dem, viktigaste rösttekniska orsakerna 
till rösttrötthet. På grund av frågans utformning, kan sångpedagogerna anse 
att det finns fler orsaker till rösttrötthet än dem de har angivit. Med tanke på 
frågans utformning om rösttekniska aspekter, är det märkligt att yttre 
faktorer har nämnts. En informant nämner tydligt att hon anser att yttre 
faktorer är de viktigaste orsakerna till rösttrötthet. Anledningen kan således 
vara att hon vill poängtera att hon tycker att yttre faktorer är viktigare än 
rösttekniska. En annan anledning skulle kunna vara att hon har missat att det 
står rösttekniska orsaker och bara läst det som orsaker. 

Slutsatser  

För att bygga upp en sund röstteknik och för att undvika rösttrötthet verkar 
en medvetenhet om hur rösten fungerar vara av avgörande betydelse. Det 
tycks vila ett stort ansvar på eleven att lära sig förstå hur rösten fungerar och 
sedan ta eget ansvar för att öva och bygga upp en sund röstteknik som är 
skön och avspänd. För att eleven ska kunna göra det krävs det att 
sångpedagogen ger eleven rätt kunskap och verktyg så att eleven kan bli 
självständig. 

För att förebygga rösttrötthet tycks sångpedagogens viktigaste uppgift vara 
att förmedla att överbelastning leder till att musklerna blir trötta. För att 
underlätta denna förståelse hos eleverna verkar det vara ett bra sätt att 
jämföra med andra kroppsliga ansträngningar som kan vara lättare för 
eleverna att relatera till.  
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Den viktigaste delen av sångtekniken tycks vara kontrollen av luften; att 
åstadkomma ett balanserat lufttryck i förhållande till stämbandsslutningen. 
För att göra detta krävs det att sångaren har kontroll över det muskulära 
arbete som styr andningen så att rätt muskler är aktiverade respektive 
avspända.  

Diskussion 

Som denna studie har visat, tycks medvetenhet kring hur rösten fungerar 
vara det allra viktigaste för att bygga upp en sund röstteknik och förebygga 
rösttrötthet. Av den litteratur jag har läst diskuteras medvetenhet om 
röstteknik endast i Sundberg (2001) och Zangger Borch (2008). I 
förhållande till den vikt som medvetenhet kring röstfunktionen har i min 
studie så tycker jag att det är konstigt att det inte nämns mer i den litteratur 
jag har läst.  

En intressant fråga är hur många sångare som är medvetna om hur rösten 
fungerar och vad alla sångtekniska övningar har för syfte. Enligt Sara finns 
det många skickliga sångare som inte vet det. Själv var jag inte medveten 
om vad alla övningar hade för syfte innan jag började studera sångmetodik. 
Som sångpedagog är det viktigt att känna av när en elev är mottaglig för den 
informationen. Informanterna i denna studie har alla avancerade elever. Det 
kan medverka till att det för informanterna är mer naturligt att till sina elever 
förmedla hur rösten fungerar i form av anatomi och fysiologi än vad det är 
för sångpedagoger som undervisar mindre avancerade elever och barn. 

I samband med medvetenheten kommer metodfrågan in. Om en 
medvetenhet kring röstens anatomi och fysiologi förespråkas borde 
sångpedagogerna i sin undervisning använda sig av anatomiska 
benämningar och ej blomsterspråk. Således bör Garcíaskolan med sina 
vetenskapligt bevisade och teoretiskt befästa metoder vara att föredra 
framför Lampertiskolans kognitivt associerade arbetssätt.  

Med mer forskning får vi mer kunskap om hur röstinstrumentet fungerar, 
vilket underlättar för Garcíaskolan. Kommer mer forskning leda till att en 
undervisning som utgår ifrån anatomiska benämningar slår ut en 
undervisning som utgår ifrån blomsterspråk? Kanske har Lampertiskolan 
med sitt förespråkande av metaforer och blomsterspråk spelat ut sin rätt. 
Även om man som sångpedagog väljer att förklara sångteknik med hjälp av 
blomsterspråk, så tycks det vara viktigt att eleven förstår vad det är som 
händer rent fysiskt.  
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Det är även viktigt att sångpedagogerna når ut till sina elever. Alla elever 
fungerar troligtvis inte likadant. Vissa föredrar säkerligen ett blomsterspråk 
och andra anatomiska benämningar. Då kommer frågan om hur 
blomsterspråket kan översättas till en medvetenhet kring röstfunktionen. 
Blomsterspråket kan kanske fungera som en metod för att hitta det fysiska 
arbetet för att pedagogen sedan i efterhand förklarar vad det är som sker i 
kroppen.  

Genom att medvetandegöra röstanvändningen hos eleven blir eleven, precis 
som Sara nämner, mer självständig och kan då arbeta mer på egen hand, 
vilket Anna förespråkar. Elevens eget arbete med sin röst underlättas 
naturligtvis om eleven är medveten om vad som sker och bör ske i kroppen 
när man sjunger. Att eleven arbetar på egen hand kan även medföra att 
eleven lättare hittar individuella lösningar. Om sångpedagogen arbetar 
utifrån generella lösningar, kan eventuellt röstunika lösningar komma i 
skymundan och då kan elevens eget övande och reflekterande vara viktigt 
för utvecklingen.  

Om eleven känner till röstens anatomi och fysiologi och därmed kan 
förklara vad som händer i kroppen vid sång blir det säkerligen också lättare 
för honom/henne att kommunicera med andra pedagoger. Blomsterspråket 
är mer individuellt medan det anatomiska språket kan förstås av alla.  

Vidare kan det vara av stor vikt att fråga sig om medvetenheten om röstens 
anatomi och fysiologi någon gång kan vara ett hinder för eleven och 
blockera röstutvecklingen. Ibland kanske inte det sångtekniska resultatet blir 
bättre av att eleven vet vad som ska ske i kroppen. Det kan finnas en risk att 
medvetenheten om att en muskel ska vara aktiverad alternativt avspänd 
medför att sångaren fokuserar alldeles för mycket på det så att muskulära 
spänningar skapas. I enlighet med några informanter i min studie är det 
viktigt att det kroppsliga arbetet vid sång är organiskt. Risken med att vara 
medveten om vad som ska ske i kroppen vid sång är att det kroppsliga 
arbetet kan bli onaturligt och mekaniskt. Ett exempel är andningen som vi 
har naturligt i oss sedan födseln. För stort fokus på andningen och stödet 
kanske kan riskera att komplicera andnings- och stödarbetet. För att undvika 
detta skulle Lampertiskolans blomsterspråk kunna vara en lösning. Det 
kanske för med sig ett mer naturligt kroppsarbete. 

Sundberg (2001, s. 248) menar att anatomiska instruktioner borde vara 
lättare att förstå än blomsterspråk och föredrar forskningsbaserade metoder. 
Men det finns tydliga fördelar och nackdelar med båda metoderna och 
metodvalet verkar således vara en svår avvägningsprocess som måste göras 
för varje enskild elev. 
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Både Sundberg (2001) och Zangger Borch (2008) anser att en viktig del av 
rösttekniken är att känna till sin rösts begränsningar och att lyssna på röstens 
signaler. Sundberg (2001, s. 238) menar även att det borde vara en viktig del 
av en sångarutbildning att eleven lär känna sin rösts säkerhetsmarginaler. Ett 
bra sätt för att få sina elever att förstå sin rösts begränsningar verkar vara att 
göra jämförelser mellan vokala och kroppsliga ansträngningar. Detta görs av 
såväl Arder (2006) som Anna och Sara. Enligt deras resonemang så skulle 
man exempelvis kunna jämföra det muskulära arbetet vid tal med det 
muskulära arbetet vid gång samt arbetet vid sång med arbetet vid löpning. 
Detta eftersom röstinstrumentet precis som andra delar av kroppen består av 
muskler. Av Saras svar att döma verkar det som att många människor är väl 
medvetna om de kroppsliga skador som kan uppstå vid idrottsutövning och 
den rehabilitering som kan krävas till följd av en skada. På grund av detta är 
många måna om att värma upp kroppen före fysisk ansträngning och att 
stretcha musklerna efteråt. Det verkar dock som att kännedomen om och 
förståelsen för röstliga skador och röstens behov av vila och rehabilitering 
inte är lika stor. Många människor tycks inte vara medvetna om att rösten 
fungerar precis som vilken annan muskel som helst, det vill säga att den blir 
trött vid överansträngning och kräver vila.  

Enligt denna undersökning är andningen och lufttrycket mot stämbanden en 
viktig komponent i en sund röstteknik. Detta stämmer överens med 
Söderbergs studie (2007) som drog slutsatsen att andningen är en av de 
viktigaste delarna av sångtekniken för att sångare inte ska skada sig. 
Andning och stöd diskuteras även av Zangger Borch (2008). Hans tankar 
kring detta stämmer mycket väl överens med Annas och Kalles svar i min 
undersökning. Alla tre menar att andningen måste förse struphuvudet med 
rätt subglottalt tryck för önskad ton och styrka. Vidare stämmer Kalles och 
Zangger Borchs (2008) beskrivningar av vad som annars händer väldigt väl 
överens. Båda skriver att ett för högt subglottalt tryck leder till att någon 
muskel, till exempel stämbanden och tungroten, måste hålla tillbaka luften, 
vilket leder till rösttrötthet. Kalle menar vidare att en felaktig muskel-
användning, då muskler som borde vara avspända kompenserar för att andra 
muskler inte arbetar som de ska, kan orsaka rösttrötthet. Även Maria menar 
att muskulära spänningar kan leda till rösttrötthet. Det stämmer väl överens 
med Arder (2006) och Sadolin (2009).  

När det kommer till psykologiska faktorer menar Maria att ovana situationer 
och att sjunga musik man inte gillar kan leda till spänningar och i 
förlängningen rösttrötthet. De krav från andra och sig själv som Sara menar 
kan leda till rösttrötthet kan också ses som psykologiska element. Att 
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psykologiska faktorer kan orsaka rösttrötthet nämns av såväl Lindestad och 
Södersten (2008), Lindblad (1992), Arder (2006) som Sadolin (2009).  

Sundberg (2001) menar att uppvärmning medför att rösten tål mer 
belastning. Söderbergs studie (2007) konkluderar att en ordentlig 
uppsjungning är av stor vikt för att inte skada rösten. Tvärtemot anser 
Sadolin (2009) att uppvärmning inte är nödvändigt eftersom stämbanden 
befinner sig i kroppens 37 gradiga värme och därför alltid är varma. Enligt 
Sadolin (2009) kan uppvärmning vara ett sätt att hitta in i tekniken, men hon 
anser att själva uppvärmningen av stämbanden är onödig. Detta är enligt 
mig mycket förvånansvärt. Vid sångmetodikseminarium på Kungl. 
Musikhögskolan har jag och mina medstudenter diskuterat Sadolins bok 
Komplett Sångteknik. Vi har då varit överens om att Sadolins resonemang 
kring uppvärmning är mycket märkligt. Enligt Sadolins resonemang skulle 
inte idrottsmän heller behöva värma upp. Det gör kanske resonemanget 
ännu mer svårsmält. Det förvånar mig att Sara är den enda av informanterna 
i min studie som nämner uppsjungning. Jag kan inte tänka mig någon annan 
anledning till detta än att informanterna anser att uppsjungning är så 
självklart att det inte är värt att ta upp.  

Min avsikt var att genomföra en genreneutral studie. Jag hade därför inga 
frågor som rörde någon specifik genre. För att få höra om informanterna 
hade några åsikter om skillnader och likheter mellan genrer lade jag dock in 
en inledande text om det i enkäten. Tyvärr var det ingen som svarade på det. 
De skillnader mellan genrer som jag kan urskilja från informanternas svar 
gäller framför allt att mängden tekniska aspekter som nämns av den 
klassiska sångpedagogen är fler än de som nämns av de andra. Denna 
skillnad finns i såväl frågan om hur informanterna bygger upp en sund 
röstteknik hos sina elever och frågan om hur de beskriver en bra röst. Att 
klassisk sång har större fokus på teknik än vad afroamerikansk sång har 
stämmer väl överens med Söderbergs studie (2007). 

I efterhand kan jag känna att det var synd att jag i enkäten enbart 
efterfrågade rösttekniska faktorer till rösttrötthet. Det medförde att många 
av de faktorer som jag har tagit upp i bakgrunden inte har tagits upp av 
informanterna. Det går dock inte att utesluta att de är viktiga orsaker till 
rösttrötthet och således viktiga att undvika för att förebygga rösttrötthet. 
Några röstanatomiska faktorer har dock tagits upp ändå. I likhet med både 
Lindblad (1992), Sundberg (2001) och Zangger Borch (2008) menar Maria 
att det finns individuella skillnader i hur mycket rösten orkar. Och i likhet 
med Jonassons studie (2011), så anser Sara att ungdomar kan drabbas av 
rösttrötthet då de försöker härma sina idoler eller rådande ideal som deras 
röst ännu inte har täckning för. Sara och Maria tar även upp yttre faktorer i 
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form av bland annat krav från andra samt bullriga miljöer. För att ta 
forskningen kring rösttrötthet längre borde även röstanatomiska faktorer och 
yttre faktorer efterfrågas.  

Att de svarande ger väldigt olika svar när de beskriver en bra röst indikerar 
att bra är ett vagt begrepp. Det är intressant att ingen nämner något om 
röstens hållbarhet trots att de föregående frågorna är väldigt fokuserade på 
det. Kalle, som är klassisk sångpedagog, är den som skriver mest om 
sångtekniska aspekter och de afroamerikanska pedagogerna skriver mest om 
uttryck när de beskriver en bra röst. Detta bekräftar det som kom fram i 
Söderbergs studie (2007). Klassiska sångare och sångpedagoger verkar 
fokusera mer på sångteknik, medan afroamerikanska sångare och 
sångpedagoger verkar lägga mer vikt vid uttryck och att rösten ska vara 
personlig. De varierande svaren antyder att sångpedagoger bedömer röster 
väldigt olika och att idealen varierar stort även hos sångpedagoger. Det 
tycks alltså vara svårt att definiera en bra röst utan att beakta lyssnarens 
smak.  

Avslutande reflektion 

Slutligen så kan jag konstatera att alla orsaker till rösttrötthet som nämns i 
litteraturen jag har studerat inte nämns i min undersökning. Den främsta 
orsaken till detta är förmodligen att jag enbart efterfrågade de viktigaste 
rösttekniska faktorerna. Anledningen till att jag gjorde den begränsningen 
var att enkäten inte skulle bli alltför omfattande. 

Jag tycker det är intressant att samtliga informanter nämner medvetenhet 
kring röstfunktionen som en viktig del i en sund röstteknik och för att 
undvika rösttrötthet. Det tyder på att det verkligen är viktigt! Som min 
undersökning under våren 2013 visade drabbas dock även sångare och 
sånglärarstudenter vid Kungl. Musikhögskolan av rösttrötthet. Dessa 
sångare får anses vara medvetna om röstens funktion. Således kan 
medvetenheten inte förebygga all rösttrötthet. Det den inte kan förebygga är 
de anatomiska och yttre faktorer som sångare inte kan påverka. När det 
gäller rösttekniska faktorer tycks dock medvetenhet om röstfunktionen ha en 
avgörande betydelse för om en sångare drabbas av rösttrötthet eller ej.  
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Bilaga 1 

Enkäten såg ut så här:   
1. Ålder. 
2. Inriktning/inriktningar inom sångundervisning.  
3. Utbildning/utbildningar inom sångpedagogik och tidpunkt för 

denna/dessa.  
4. Hur arbetar du för att bygga upp en sund röstteknik som förebygger 

att rösttrötthet uppstår hos dina sångelever? 
5. Vilka ser du som de viktigaste rösttekniska orsakerna till 

rösttrötthet? 
6. Hur arbetar du med dessa faktorer för att förhindra rösttrötthet hos 

dina sångelever? 
7. Hur skulle du beskriva en bra röst?



 

 

 




