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Sammanfattning
I min utbildning till sångpedagog ställs krav på genrebredd vilket har väckt mitt intresse för olika
sångstilar och sångtekniker. Denna undersökning fokuserar på de grundläggande faktorerna i sång:
stödarbete, stämbandsarbete och artikulationsarbete. Likheter och skillnader undersöks i
sångteknikerna i genrerna country, folkmusik och opera. Undersökningen sker genom en studie av
två olika handböcker i sångteknik, intervjuer med professionella sångerskor i respektive genre
samt egna erfarenheter från övning. Resultatet visar tydliga skillnader i artikulationsarbetet och
stämbandsarbetet i olika genrer men endast vissa skillnader i stödarbetet.
Nyckelord: Sång, sångteknik, sångpedagogik.
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Inledning
Under min utbildning har jag fördjupat mig i den klassiska sångtekniken genom att ta sånglektioner för olika pedagoger,
dessutom har jag läst kurser i sångmetodik och röstfysiologi. Ingenting av detta har varit tillräckligt för att släcka min
kunskapstörst inom det klassiska sångfacket och därför blev en studie av operasång ett naturligt val. Genom en
jämförelse av sångteknikerna i opera och två andra genrer hoppas jag få värdefulla verktyg att använda i min framtida
karriär som sångerska och sångpedagog.

Parallellt med mina klassiska sångstudier har mitt stora fritidsintresse varit att sjunga folkmusik. När jag sjunger
folkvisor känns det ofta väldigt obehindrat att sjunga och jag blev nyfiken på att undersöka varför jag upplever det så. I
min analys av tre olika genrer fick därför folksången en given plats. Mitt intresse att undersöka de sångtekniska
aspekterna i countrysång väcktes när jag sjöng i vokalgrupp tillsammans med två andra sångare. En av
ensemblemedlemmarna tog med en sång skriven i countrystil och under repetitionsarbetet visade det sig att jag hade
svårt att sjunga med en klang som passande vokalarrangemanget. Mina svårigheter i att producera den rätta klangen och
min frustration över detta gjorde att jag valde att jämföra countrysång.

Problemformulering
Jag har studerat sång för ett antal olika lärare under snart sju års tid. Under min sångliga utveckling har min röst
utvecklats åt olika håll beroende på pedagog och studiemiljö. Trots att jag samlat på mig mycket erfarenhet som
sångerska har jag saknat en förståelse för hur rösten fungerar rent fysiologiskt. Många abstrakta begrepp har varit svåra
att konkretisera och omsätta i praktiken vilket har lett till frustration. Detta självständiga arbete kommer därför att
handla om grunderna i hur rösten fungerar, samt en undersökning av likheter och skillnader i sångteknikerna i country,
folkmusik och opera.

Syfte
Mitt syfte är att skapa mig en grundläggande förståelse över sambandet mellan röstfysiologi och sångteknik, samt
kunskap om likheterna och skillnaderna i sångteknikerna i tre olika genrer.

Metod
Första delen i min metod består av att studera grunderna i sångteknik genom att läsa två olika handböcker: “Singing and
the actor”1 och “Komplett sångteknik”2. Litteraturen används av både sångare och sångpedagoger på Kungl.
Musikhögskolan, därför valde jag att använda dem i min undersökning. Jag fokuserar på de tre grundläggande
faktorerna i sångteknik: stödarbete, stämbandsarbete och artikulationsapparatens form. Insamlandet av information blir
ett första underlag och något att förhålla sig till i det undersökande arbetet.

1

Kayes, G. (2004). Singing and the actor. London: Methuen Drama

2

Sadolin, C. (2012). Komplett sångteknik. Köpenhamn: Shout Publishing
1

I andra delen i min metod undersöker jag likheterna och skillnaderna i sångtekniker i olika genrer genom att intervjua
professionella sångare. Intervjuerna sker i mötesform och frågorna är till viss del standardiserade och strukturerade,
med stort utrymme för informantens egna värderingar och formuleringar. Informanterna får inte ta del av frågorna på
förhand. Intervjuerna sammanfattas i berättande form i resultatdelen av rapporten och analyseras kvalitativt med stöd i
litteraturen ovan samt genom mina egna praktiska erfarenheter. Intervjufrågorna är kategoriserade från neutralt till mer
specifikt.

1.

Vilken är din musikaliska bakgrund? Uppväxt/skolor/pedagoger/livssyn och filosofi.

2.

Hur arbetar du med din röst? Uppvärmning/sjunga ner/röstvård.

3.

Hur förstår du din röst? Abstrakt genom bilder/konkret genom muskelarbete/känslor.

4.

Hur arbetar du med texten i en sång?

5.

Hur arbetar du med melodi och harmonik i en sång?

I tredje delen av min metod arbetar jag praktiskt genom att sjunga repertoar i genrerna country, folkmusik och opera.
Under min egen övning processar jag informationen från litteraturen och intervjuerna och undersöker vad som är
genrespecifikt. Själva repertoaren har valts för att vara så genretypisk som möjligt. Mina slutsatser analyseras och
diskuteras i resultatdelen i rapporten. För att redovisa mitt praktiska arbete ger jag en pedagogisk konsert där jag testar
mina kunskaper genom att sjunga olika genrer på en och samma konsert. Repertoarvalet är följande:

Genre

1

2

Country

Parton, Dolly. “I will always love you”
1974.

Scott, Darrell. “Long time gone” 2002.

Folkmusik

Trad. “Välling och kål”

Trad. “Matvisan”

Opera

Rossini, Gioacchino.

Lloyd Webber, Andrew.

“Voga o tonio” ur Soirèes Musicales
1835.

“Pie Jesu” ur Requiem 1985.

Bakgrund
För att få en inblick i de olika genrerna country, opera och folksång följer här en historisk sammanfattning. Efter detta
kommer en introduktion till hur rösten fungerar och en genomgång av röstproduktionens tre huvudsakliga delar.

Historik
Countrymusik, country och country and western är ett samlingsnamn för amerikansk folkmusik. Countryns rötter finns i
den keltiska folkmusiken, sydstaternas cajunmusik samt spiritual och blues. Under 1920-talet utvecklades countryn från
att ha varit en musik förknippad med landsbygdens immigranter till att bli en musik förknippad med nationell identitet.
Tidiga betydande namn inom genren är The Carter Family och Jimmie Rodgers (Kjellberg, 2007). I de södra och västra
delarna av USA, de kuperade och bergiga områdena som heter Appalacherna, bodde nybyggare med engelska eller
2

skotska förfäder. De framförde den berättande balladen, sånger som var långa skildringar med många strofer. Den
relativt isolerade geografiska platsen Appalacherna utgör bidrog till att musiktraditionen blev bevarad.

I nationalencyklopedins beskrivning av begreppet opera står att läsa att ”opera är ett drama där texten helt eller delvis
sjungs till instrumentalt ackompanjemang” (Nationalencyklopedin, 2014). Opera är en konstform med många
beståndsdelar: sång, instrumental musik, skådespeleri, kostym och dekor. Allt detta sammanfogas till en helhet som i
bästa fall kan ge publiken en konstupplevelse utöver det vanliga. Opera som konstform har sina rötter i renässansens
Italien där en ny genre växte fram ur idéer inspirerade av antiken: musiken skulle ge utrymme för orden och det
känslomässiga utspelet. Den första operan heter Dafne och komponerades av Jacopi Peri år 1594 eller 1597 (Kjellberg,
2007, s. 253). Under 1700-talet skedde en utveckling av operan då olika nationella varianter uppkom den nya italienska
opera buffa, den franska opéra comique och den engelska ballad opera.

Termen folkmusik uppkom i slutet av 1700-talet för att ge ett övergripande namn åt visor, instrumentallåtar och
arbetssånger som samlades in i flera europeiska länder under den tiden (Nationalencyklopedin, 2014). Intresset för
folkmusik blev en motpol till upplysningstidens smak för klassisk musik. Ordet folkvisa härstammar från det tyska
ordet Volkslied. Folkmusik tillhör den muntliga traditionen, vilket innebär att sånger och låtar förs vidare från person till
person och även mellan generationer. Folkmusiken har funnits i alla tider och i olika kulturer men dess äldsta historia är
till stor del okänd eftersom det helt enkelt inte finns några källor bevarade från den tiden. De folkliga sångerna
kategoriseras ofta efter vilken funktion de har eller vilken typ av arbete de handlar om. Några exempel på kategorier är
vaggvisor, bröllopslåtar, danslåtar, koraler och sjömansvisor (Rune, 2013, s. 9).

Sångrösten i tre delar
Sångröstens funktion kan delas i tre delar: aktivatorn, vibratorn och resonatorn (Kayes, 2004, s. 3). Aktivatorn är
röstens motor och en förutsättning för ljudproduktion. Aktivatorn utgörs av stödfunktionen och luftströmmen. Vibratorn
är stämbanden och larynx där själva röstproduktionen sker. Då stämbanden sluter sig i vågliknande rörelser alstras
ljudvågor som vi uppfattar som toner när de når örats trumhinna. Resonatorn är artikulationsapparaten, det vill säga
allting som sitter ovanför struphuvudet, eller larynx. Munhålan, näsan och mjuka gommen förstärker de ljudvågor som
produceras. Käke, tunga och läppar utgör en viktig del i artikulationsarbetet.

Aktivatorn
Stödet är en kombination av att kontrollera utandningsluften och att använda musklerna i kroppen för att stödja
muskelarbetet i struphuvudet. När det gäller röstproduktion i allmänhet utgör stödfunktionen motorn i arbetet och
ljudproduktionen är helt och hållet beroende av luftströmmen. För att kunna hålla en ton och eller tonhöjd behövs ett
konstant luftflöde och ett balanserat lufttryck. Detta uppnås genom att inandningsmuskulaturen aktiveras vid
utandningen. Vid inandning dras diafragman nedåt, luft sugs in i lungorna och bröstkorgen utvidgas. Diafragman är
ansvarig för 60-80 procent av muskelarbetet vid inandning (Kayes, 2004, s. 27). Vid en aktiv utandning är målet att
behålla bröstkorgens vidd och diafragman i sitt nedre läge så länge som möjligt, vilket görs genom att en serie av
muskler i bröstkorgen, bukväggen och ryggen aktiveras.
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Stödmuskulaturen kan delas in tre olika delar: mage, rygg och länd. När dessa muskler samarbetar hålls diafragman i
sitt låga läge och revbenen hålls utvidgade (Sadolin, 2012, s. 29). Musklerna i magen arbetar i flera olika skikt. Längst
fram sitter de raka magmusklerna, rectus abdominis, som går från nedre revbenskanten till blygdbenet, bakom dessa
sitter de yttre sneda bukmusklerna, obliques externus abdominis, som går från revbenen till höftbenet. I nästa skikt finns
de inre sneda magmusklerna, obliques internus abdominis, som går från revbenskanten till blygdbenet och i det innersta
skiktet finns de tvärgående magmusklerna, transversus abdominis.

Bild 1: bukens anatomi

I ryggen finns två stora muskler som hjälper till att hålla revbenen utvidgade, deras latinska namn är latissimus dorsi.
Musklerna börjar under armarna och slutar i en väv av senor som fäster på höftbenet och ryggraden. I ländryggen finns
ett par muskler, quadratus lumborum, som går mellan de nedre revbenen och bäckenet. När dessa spänns vippar
bäckenet framåt och ryggen svankar. Samarbetet mellan dessa muskler och magmusklerna utgör en viktig del av det
inre stödet.
4

Vibratorn
Struphuvudets primära funktion är att skydda lungorna mot partiklar och saliv. Genom att stänga luftvägarna får
bröstkorgen en stabilitet som gör att vi kan lyfta tungt, krysta och kräkas. Tal och sång är inlärda beteenden som
uppkom senare i evolutionen än våra instinktiva funktioner och därför är struphuvudets naturliga tendens att stänga sig
en del i kroppens naturliga skyddsprogram (Kayes, 2003). Sångövningar för att bygga upp en medvetenhet kring ett
öppet svalg är en av sångarens viktigaste uppgifter. Sångaren behöver därför lära sig att förnimma känslan av ett öppet
svalg (Sadolin, 2012).

Bild 2: struphuvudets anatomi
Struphuvudets läge har stor betydelse för
sångtekniken, främst när det gäller vilken
klangfärg sångaren vill komma åt. I vissa tekniker
är ett lågt eller ett högt struphuvud en
förutsättning för att uppnå den önskade
röstkvaliteten. Vanliga problem hos nybörjare är
att struphuvudet har en tendens att följa med
tonhöjden upp vilket ger spänningar och
motverkar en ekonomisk röstanvändning (Sadolin,
2012).
För att öva upp en medvetenhet kring
struphuvudets läge beskriver Kayes hur sångaren
kan öva olika moment (2003, s. 21). För ett lågt
läge gäspar sångaren och struphuvudet sjunker
nedåt. För ett högt läge gör sångaren ett högt, gällt
pip vilket medför att struphuvudet åker uppåt. För
att tippa struphuvudet och sköldbrosket, cartilage
thyroidea, framåt härmar sångaren en gnyende
hundvalp. Sångare kan inte medvetet styra
musklerna som behövs för detta arbete men
däremot utveckla ett muskelminne för dessa.

Själva stämbanden har ett läge som kallas “the raised plane” (Kayes, 2003, s. 25), det är när kannbrosken; cartilagines
arytaenoideae, drar ut stämbanden bakåt och uppåt och därigenom möjliggör högre toner. Oerfarna sångare kan ha svårt
att förnimma denna känsla och detta kan ge problem när tonhöjden stiger.

Resonatorn
Genom att förändra käkens, läpparnas, tungans och svalgets form kan sångaren forma och förstärka ljudet på olika sätt.
Musklerna som gör att vi kan höja käken för att tugga sönder vår mat är en av de starkaste musklerna i kroppen, detta
bidrar till att spänningar i käken är ett av de vanligaste problemen vid sång. För att hitta käkens korrekta, avslappnade
ställning lutas huvudet lite bakåt samtidigt som underkäken hänger i sin egen tyngd och munnen blir halvöppen
(Sadolin, 2012, s. 50). Läpparna spänns på konsonanter eftersom dessa är korta och delar upp luftströmmen tillfälligt,
5

men en statisk spänning i läpparna kan påverka musklerna kring stämbanden. Genom att runda och puta med läpparna
en aning kan sångaren förlänga ansatsröret och få en något mörkare klang, om en ljusare klang eftersträvas kan läpparna
vara mer avslappnade i formen av ett litet leende.

Att öva in olika tungplaceringar för olika vokaler minskar käkens och läpparnas arbete, detta kallas för att egalisera
rösten. Tungan är en stor muskel, den delen vi ser utgör ungefär två tredjedelar av hela muskeln. Tungkroppen sitter fast
vid munnens golv via tungbandet, frenulum linguae. Tungroten sitter fast i tungbenet och denna del är mer fixerad och
mindre rörlig än resten av tungan (Kayes, 2002). Spänningar i bakre delen av tungan kan göra det svårt att nå höga
toner. För att kontrollera tungans impulser kan sångaren räcka ut tungan och därigenom bli medveten om när tungan vill
dra sig inåt och blockera tonen. Sadolin uppmärksammar sångaren på att ”stigande tonhöjd gör att vokalerna ändras till
att bli mer gemensamma” (2012, s. 56).

Bild 3: artikulationsapparatens anatomi
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Svalget, eller pharynx som sitter ovanför stämbanden utgör också en viktig del av artikulationsapparaten. Genom att
förändra svalgets form kan sångaren förändra klangfärgen på många olika sätt. När sångaren drar ihop svalget så att det
blir mindre uppstår en klangfärg som kallar för twang (Sadolin, 2012, s. 52). Detta ger upphov till en tätare ton vilket
ger sångaren möjlighet att sjunga starkare. Alla olika sångstilar behöver en viss grad av twang för att få ett korrekt
muskelarbete, detta kallas nödvändig twang. Ju mer sångaren twangar desto mer gällt blir ljudet, och kan liknas vid en
ankas läte, detta kallas distinkt twang.

Resultat
Resultatet består av intervjuer med professionella sångerskor i varje genre, samt mitt eget praktiska arbete bestående av
övning och konsertredovisning. I följande text har jag valt att använda ett berättande språk.

Intervju 1 – country
En onsdag i oktober kom sångerskan Frida Öhrn, medlem i Cookies and Beans (http://www.cookiesnbeans.se/) till
Kungl. Musikhögskolan för en intervju. Jag var intresserad av hennes musikaliska bakgrund och hur hon arbetar med
sin röst i sitt yrke som professionell sångerska. Under vårt samtal resonerade vi kring vad som är essensen i
countrygenren. Frida berättar att hennes uppfattning är att textens betydelse är det absolut viktigaste i genren. Att
berätta en historia med sin egen röst och med hjälp av olika röstliga aspekter lyfta fram texten så den får en
genomslagskraft och en betydelse. I country berättas ofta ett levnadsöde som ska gripa tag i lyssnaren och nå fram, och
enkelhet i både röstproduktion och musikalisk tolkning är ett ledord. När Frida arbetar med texter så brukar hon läsa
texten, översätta den ordagrant, allt för att verkligen förstå och göra den till sin egen. När Frida arbetar med melodier
förklarar hon att hon mest bara kör på, och påpekar att hon tror det är viktigt att testa sin rösts gränser och inte vara rädd
för att exempelvis sjunga starkt och fult eller tyst och viskande.
Sångteknik är ett begrepp som Frida har starka känslor inför, under hennes musikaliska bakgrund har hon ofta ifrågasatt
om vägen till ett autentiskt sound verkligen är att ta sånglektioner och arbeta med rösten ur det perspektivet. När jag
frågar Frida hur hon förstår sin röst berättar hon att hon alltid utgår från känslan, men hon reflekterar över att det kanske
skulle vara till hjälp att lära sig mer om röstens fysiologi. Samtidigt beskriver hon “att många har fått sitt sound förstört
av att jobba med sångpedagog” och att hon “inte ville låta som sin sångpedagog” (intervju, 22 oktober 2014) Fridas
sånguppvärmning består främst av övningar för att bli varm i kroppen och för att få igång andningen, exempelvis
genom yoga. Dessutom sjunger hon igenom någon av sångerna innan konserten. Om inte Frida känner att hon landar i
sin teknik brukar hon fokusera på att sjunga så okonstlat och frimodigt som möjligt och gå efter orden och känslan i
sången och bara låta tonerna komma. Vårt samtal avslutas med att Frida visar några lyssningsexempel, däribland finns
Hank Williams3 och Sammi Smith4. Det första lyssningsexemplet beskriver hon som en form av typisk country med
mycket twang. Det andra röstexemplet beskriver hon som varmare med en tydlig enkelhet i uttrycket, sångerskan
sjunger utan att göra för mycket.
3

Porter, C. (1949) Hey good lookin' (Inspelad av H. Williams) Från Memorial Album (CD) New York, NY: MGM
Records (1953)
4

Kristofferson, K. (1970) Help me make it through the night (Inspelad av Sammi Smith) Från Help me make it through
the night (CD) Nashville, TN: Mega Records (1971)
7

Intervju 2 – opera
En kylig eftermiddag i mitten av oktober begav jag mig till Kungliga Operan vid Gustav Adolfs torg för att intervjua en
av operahusets solister (http://www.operan.se) subrettsopranen Marianne Hellgren Staykov. Subrett kommer från
franskans soubrette och är en benämning på ett rollfack inom opera, i regel är det en sopran med lätthet för att sjunga
koloraturer (Nationalencyklopedin, 2014). Jag togs emot av Marianne vid personalingången och hon visade vägen till
solisternas loge där vi slog oss ner för att genomföra intervjun. Marianne berättar att hon alltid ”haft lätt för sig”
(intervju, 29 oktober 2014) med sången och hon förklarar att det alltid varit tydligt vilket röstfack hennes röst
kategoriseras in i vilket har bidragit till att hon kunnat göra tydliga val när det gäller repertoar och rollkaraktärer. Efter
fyra års studier på musikerprogrammet på Kungl. Musikhögskolan gick Marianne vidare till en operautbildning på
Royal College i London. Hon bodde sedan kvar i England under 10 års tid och arbetade som frilansande sångerska.

Marianne berättar att under vissa perioder kan hennes arbete innebära repetitioner på dagen mellan klockan 11 och 14
och föreställning på kvällen mellan klockan 19 och 22. För att instrumentet ska hållas i gott skick är det viktigt med
röstvård. Marianne börjar dagen med yogaövningar för att komma i gång i kroppen och hennes röstuppvärmning består
av sångövningar både i högt och lågt register. Hon berättar att hon upplever att botten i rösten måste finnas för att
höjden också ska vara på plats. En rutin som fungerar för Marianne är att skölja näsan och gurgla strupen med saltvatten
på kvällen och hon understryker vikten av att sova tillräckligt. När det gäller sångteknik är Marianne medveten om vad
som händer i rösten rent muskulärt. Det är mycket intressant att höra hur Marianne arbetar med instudering. Först
brukar hon arbeta med musiken för att få vägledning i vilken typ av uttryck stycket ska ha och sedan arbetar hon med
texten vars uttryck brukar gå hand i hand med musiken. För Marianne är det viktigt att vara så ärlig och trovärdig som
möjligt i sin tolkning, därför letar hon efter en betydelse i texten som kan kopplas till en upplevelse i hennes eget liv.

Intervju 3 – folksång
En dimmig och mörk eftermiddag i november hade jag och Gunnel Mauritzon (http://www.gunnel.nu), folksångerska
och sångpedagog på folkmusikinstitutionen på Kungl. Musikhögskolan, bestämt träff i skolans lokaler för en kort
intervju. Redan i början av vårt samtal upplever jag att har Gunnel ett holistiskt synsätt när det gäller sång. Det
beskriver hon bland annat som att sång och musik är ett medel för kommunikation och att öppna upp sina sinnen till en
närvaro i nuet. I Gunnels arbete som pedagog är det inte enbart fokus på att hennes studenter ska lära sig en ny sång
korrekt utan genom själva arbetet med sången kan den personen ”utveckla sin potential, hitta ett inre djup och
därigenom utvecklas både som människa och musiker” (intervju, 27 november 2014).

När Gunnel går in på sångteknik och rutiner i sin röstliga vardag beskriver hon att ett igångsättande av kroppen är
essentiellt för att hennes röst ska fungera. Det kan vara ett kort övningsprogram varje morgon som består i att öppna
upp och veckla ut kroppen, exempelvis genom andningsövningar. Gunnel är intresserad av att förstå sin röst rent fysiskt
och tänker ibland i rent muskulära termer när hon övar. Samtidigt understryker hon att när hon står på scen och ska
framföra något så är det oftast en känslomässig ingång som hjälper att behålla fokus och få en så obehindrad sångteknik
som möjligt.

När Gunnel arbetar med texten i en sång är det viktigt att skapa en personlig relation till texten och förstå vad det är hon
säger och varför. Hon beskriver att i folksång finns ett jämlikt förhållande i utrymmet mellan text och musik. Gunnel tar
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upp ett exempel med vispoeter som Olle Adolphson och Evert Taube, i den genren sjungs sångerna alltid med ett
ackompanjemang vilket innebär att berättandet ofta står i fokus i förhållande till melodin. Gunnel berättar att idiomet i
folkmusiken bygger på att sångerna kan sjungas utan ackompanjemang och därför gärna framförs på ett sådant sätt att
de är självbärande både i melodi och text.

Praktiskt arbete – övning och redovisning
Under mitt praktiska arbete har jag varit mån om att få en kontinuitet i min övning. Det innebär att jag övat minst ett
pass varje vardag. Tiden mellan att själva repertoaren bestämdes till redovisningstillfället blev ungefär åtta veckor. Den
huvudsakliga delen av övningstiden lade jag på instudering och övning på operarepertoaren ”Voga o tonio” och ”Pie
Jesu”. Enligt min uppskattning lade jag all övningstid på operarepertoaren under de första fyra veckorna. Under min
övning fokuserade jag på att behålla ett lågt struphuvud och ett öppet svalg över hela sångens register. Utmaningen blev
att forma tungan till en sked, med en hög tungrygg, för att förlänga ansatsröret och göra övergångarna från låga toner
till höga obehindrat. Under min övning upptäckte jag att mina muskler gradvis anpassade sig och till slut kände jag att
jag kunde sjunga obehindrat över hela registret.

Instuderingen av countryrepertoaren ”I will always love you” och ”Long time gone” började jag med ungefär fyra
veckor innan konsertredovisningen. Att lära sig sångerna krävde inte så mycket tid, utan jag lyssnade och lärde mig
texten efter bara några genomsjungningar. Under min övning experimenterade jag med att sjunga med olika grader av
twang. Jag försökte förnimma känslan av ett trångt svalg och undvek att bedöma min egen röst under tiden jag sjöng.
Utmaningen blev att vänja sig vid att det lät väldigt spetsigt och trångt, ungefär som om en häxas skratt. Under min
övning upptäckte jag att jag behövde skrota mina egna värderingar om vad som låter fint och fult och istället bara våga
låta.

När det var två veckor kvar till redovisningen började jag öva på folkrepertoaren ”Välling och kål” och ”Matvisan”.
Båda sångerna hade jag sjungit förut så ingen tid lades på instudering. Under min övning fokuserade jag på textens
inneboende rytm, och jag experimenterade med att betona olika ord och stavelser. Jag fokuserade på att hitta en
stabilitet i kroppens hållning och i stödarbetet, samtidigt som jag försökte att sjunga texten som om jag skulle berätta en
historia för någon. Utmaningen blev att inte forcera volymen och göra för mycket av sången, utan att sjunga på ett sätt
som passade textens innebörd. Under min övning upptäckte jag att ett naturligt och avskalat förhållningssätt till
sjungandet gjorde att sångerna kom till sin rätt. Jag behövde inte tänka på vad jag gjorde rent muskulärt med
struphuvudet eller artikulationsapparaten, utan med en god hållning och ett effektivt stödarbete fanns allt på plats.

Själva programordningen till redovisningen var en betydande faktor för resultatet. Efter mycket funderande och
prövning visade det sig att det var bäst att börja med att sjunga opera, sedan folkmusik och till sist country. Jag
upptäckte att min röst behövde en viss ställtid mellan de olika genrerna. Det kändes som att mitt kroppsspråk och mitt
känslouttryck i de olika sångerna var avgörande för att hitta rätt sångteknik i stunden.
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Jämförelse
Denna jämförelse är gjord med hjälp av intervjuer, fakta ur de två handböckerna i sångteknik samt från egna
erfarenheter från min övning under terminen.

För alla typer av sång är ett funktionellt stödarbete en förutsättning för en flödig fonation. För att stödja en ton på ett
ekonomiskt sätt behöver stödarbetet vara segt och kontinuerligt. Speciellt samspelet mellan magmuskulaturen och
ländryggens muskler quadratus lumborum är viktigt (Sadolin, 2012, s. 29). I den typiska operarösten behövs dessutom
en stödförankring genom stabilitet i huvud, nacke och bröstkorg för att understödja tonen korrekt (Estill, 2005, s. 6).
Olika typer av sång har olika energinivåer och olika grad av fysisk aktivitet. Varje sångare har sina individuella
energinivåer för tonhöjd, tonlängd och volym. För att aktivera stödmuskulaturen och använda rätt typ av energi är det
av högsta vikt att sångaren arbetar med muskelmedvetenhet. Detta kan tränas genom exempelvis yoga, pilates och olika
typer av andningsövningar. Under intervjuerna har två av sångerskorna nämnt värdet av att göra ett övningsprogram på
morgonen för att aktivera sin stödmuskulatur och hålla den aktiv under resten av dagen oavsett om de kommer arbeta
med att sjunga eller bara prata, på det viset blir all typ av röstanvändning under dagen en del i träningen av stödet.

I den typiska countryrösten är struphuvudet i ett högt läge. Sången sker ofta i talformanten vilket bidrar till att twang
används för att göra rösten klar och fokuserad. En viss grad av nödvändig twang bidrar till en korrekt teknik och ger en
obehindrad röstanvändning (Sadolin, 2012, s. 51). Inom genren används dessutom ofta en distinkt twang vilket innebär
att svalget görs ännu mindre genom att struplocket förs närmare kannbrosken och sköldbrosket tippas framåt. I den
typiska operarösten är struphuvudet i ett lågt läge och sköldbrosket är tippat framåt. Det subglottala trycket varierar
mycket beroende på volym och register och det innebär att operasångaren behöver manövrera växlingarna mellan olika
register med extra stor försiktighet. Opera är ett av de mest utmanande sångsätten rent tekniskt eftersom det involverar
muskelarbete i flera motsatta muskelgrupper (Kayes, 2004, s. 158). I den typiska folkrösten är struphuvudet i ett neutralt
läge då sången utgår från talrösten, denna röstkvalitet kallas för speech (Kayes, 2004).

I countryrösten är tungan i ett högt läge vilket är en nödvändighet för att behålla den karaktäristiska röstkvaliteten. I
genren är det viktigt att själva berättandet får utrymme vilket understryks av countrysångerskan Frida Öhrn. Många
amerikanska dialekter har twang eller nasalitet som en komponent (Kayes, 2004, s. 163) och dialekten i countrygenrens
vagga, Appalacherna, är inget undantag. Bevarandet av musiktraditionen tillsammans med dialekten gör att
countrymusikens artikulationssätt ofta förknippas med twang. Operasång är en blandning av speech och twang. I röstens
klangfärg samspelar klarhet och djup, det betyder att twangens karaktäristiska spetsiga ljud kombineras med det
mörkare ljudet som uppstår av det sänkta struphuvudet (Kayes, 2004). Läpparna är lätt rundade i sin form och käken
hänger i ett avslappnat läge, i extremt höga lägen är det nödvändigt att öppna munnen ytterligare och låta mungiporna
öppna sig till ett leende. Vokalerna i höga lägen brukar närma sig varandra i ljud och smälta ihop till en gemensam
klang (Sadolin, 2012). Tungans form är sammanpressad, det innebär att tungspetsen ligger platt mot den nedre
tandraden medan den välver sig på mitten, i formen liknande en sked. Den sammanpressade tungan bidrar till en
mörkare klang då ansatsröret blir större (Sadolin, 2012). I operasång och klassisk sång förknippas artikulationssättet
med långa vokaler.
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Folksång ligger nära talröstens kvalitet. Att sjunga på stavelser är ett mycket karaktäristiskt drag i folkmusik, ett
exempel på en sångbar stavelse är -ng-, som i ordet klinga. Den rytmiska aspekten i språkets artikulation är viktig, inte
minst vid sång till dans där rytmen kan framhävas genom att accentuera konsonanter eller stavelser (Rune, 2013, s. 9).
Tungan ligger i mitten av munnen och klangen i tonen förstärks genom att den studsar mot den hårda delen av gommen
och tänderna.

Diskussion
I mitt arbete har det hela tiden funnits en balans mellan teoretiskt och praktiskt arbete, denna balans har gjort att jag
samlat på mig nya kunskaper och erfarenheter att använda i mitt yrke som sångerska och sångpedagog. Att öva sång
och automatisera muskelrörelser tar tid vilket har gjort att jag nått mitt syfte till viss del, men inte helt.

En svårighet i min undersökning har varit att utforska stödarbetet i de olika sångteknikerna. Jag har kommit fram till att
opera är en fysiskt krävande sångteknik där det behövs en särskild förankring i huvud, nacke och bröstkorg för att
struphuvudet ska få den stabilitet det behöver. Folksången och countrysången har inte samma fysiska aktivitet, men
säkerligen finns det subtila skillnader i stödarbetet som jag inte lyckats analysera. I min jämförelse hittar jag vissa
parametrar som skiljer sig åt. Främst är det struphuvudets läge som är olika: i opera är det i ett lågt läge, i folkmusik är
det i ett neutralt läge och i country är det i ett högt läge. Detta var den avgörande faktorn då jag bestämde
programordning till konsertredovisningen. Jag upplevde att det var enklare att börja sjunga med struphuvudet i ett lågt
läge och sedan gradvis höja struphuvudet till de två andra genrerna.

Artikulationsapparatens utformning skiljer sig också åt i de olika genrerna. I opera behöver ansatsröret vara så stort som
möjligt för att sången ska få en bärighet över ljudet från orkestern. Detta görs bland annat genom att struphuvudet
sänks, tungan komprimeras och mjuka gommen höjs. I country är det twang som är den viktigaste delen vilket gör att
ansatsröret blir litet och själva ljudet blir fokuserat och gällt. I folkmusik ligger sången nära talet vilket gör att
artikulationsapparaten inte formas på något särskilt sätt, dess form är neutral i förhållande till talspråket.

Genom intervjuerna har jag fått indikationer på hur förhållandet mellan musikens- och textens utrymme i de olika
genrerna skiljer sig åt. I country är exempelvis textens innehåll mycket viktigare än nyanser i melodin, traditionen liknar
den hos svenska vispoeter. I folkmusik krävs en jämvikt mellan text och melodi för att lyssnaren ska kunna uppfatta
harmoniken då sången ofta framförs a cappella. I opera är det melodin som står i fokus då sångarens klang ska bära över
orkestern. I övrigt har mina informanter väldigt lika förhållningssätt till sin sång. Alla nämner att de drivs av en strävan
att uttrycka någonting och de arbetar på ett väldigt djupgående sätt vid instudering av nytt material. De letar alla efter
känslor och erfarenheter från sitt eget liv att koppla till den sången de ska framföra. Alla talar om vikten att lära känna
sitt instrument och att komma i kontakt med sin stödmuskulatur genom stretching, andningsövningar eller yoga.

Min undersökning är inte färdig i och med detta arbete. Trots att syftet med arbetet var att få en fysiologisk förståelse
för sångteknik har vikten av scenisk gestaltning letat sig in i mitt medvetande. I intervjuerna och i min egen övning har
det visat sig att sångarens tolkning är mycket viktig för resultatet, kanske viktigare än själva sångtekniken? Sång
handlar om så mycket mer än bara muskelarbete. Sång innehåller känslor, stämningar och personlig tolkning.
11

Referenslista
Estill, J. (2005) Level Two: Six Voice Qualities. Pittsburgh: Estill Voice International.
Kayes, G. (2004). Singing and the actor. London: Methuen Drama.
Kjellberg, E. (2007) Natur och Kulturs musikhistoria. Stockholm: Natur & Kultur.
Rune, E. (2013). Bröllopssånger och kärleksvisor ur nordisk folktradition Göteborg: Bo Ejeby.
Sadolin, C. (2012). Komplett sångteknik. Köpenhamn: Shout Publishing.
Hemsidor
Cookies and beans officiella hemsida (besökt den 28 oktober 2014): http://www.cookiesnbeans.se/
Gunnel Mauritzons officiella hemsida (besökt den 29 november 2014): http://www.gunnel.nu
Kungliga operans hemsida (besökt den 29 november 2014): http://www.operan.se/sv/Vi-paOperan/Ensemble/Sangsolister/Sangsolister/Hellgren-Staykov-Marianne/

Nationalencyklopedin, folkmusik (besökt den 27 november 2014):
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/folkmusik
Nationalencyklopedin, folkvisa (besökt den 27 november 2014):
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/folkvisa
Nationalencyklopedin, opera (besökt den 13 november 2014): http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/opera
Nationalencyklopedin, subrett (besökt 13 november 2014): http://www.ne.se/sök/?t=uppslagsverk&q=subrett
Media
Kristofferson, K. (1970) Help me make it through the night (Inspelad av Sammi Smith) Från Help me make it through
the night (CD) Nashville, TN: Mega Records (1971).
Porter, C. (1949) Hey good lookin' (Inspelad av H. Williams) Från Memorial Album (CD) New York, NY: MGM
Records (1953)
Bilder
Bild 1, bukens anatomi (besökt den 6 januari 2015):
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1112_Muscles_of_the_Abdomen.jpg
Bild 2, struphuvudets anatomi (besökt den 8 januari 2015):
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Gray952.png
Bild 3, artikulationsapparatens anatomi (besökt den 8 januari 2015):
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Gray994.png

12

