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Sammanfattning

Extremsång handlar om att uttrycka känslor, och då framförallt de aggressiva känslorna som 

man ofta hittar i olika sorters metalmusik. Min undersökning kretsar kring hur en vokalist kan

göra för att lära sig extremsång på ett så skonsamt sätt som möjligt. Jag använde mig av de 

texter och beskrivningar som jag kunde hitta, och pratade med sångpedagoger som har 

erfarenhet av att arbeta med extremsång. Trots att informationen är knapphändig så är min 

källor motsägelsefulla. Min förhoppning är att denna text ska lägga grunden för mitt framtida 

arbete som sångpedagog. Min målsättning med denna uppsats är att göra teknikerna 

tillgängliga för alla som vill lära sig, samt ge andra blivande och aktiva sångpedagoger en 

inblick i hantverket.

Nyckelord: Extremsång, röstanvändning, röstteknik, metalsång, rocksång, growl, sångmetodik, 
sångundervisning, sånginlärning
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1 Inledning 

Vad är sång? Vanligtvis tänker personer på sång som något ljudande, något vackert, 

någonting där en vokalist använder rösten för att framföra en melodi. Sång är arior av Mozart,

poplåtar av Beyoncé, soullåtar med Stevie Wonder. Den sångstil jag har valt att fokusera på är

dock av ett helt annat slag. Om man riktar blicken mot metalvärlden går det att hitta flera 

band som inte har en sångare. Istället har de en skrikare. En person som använder sin röst för 

att skapa aggressiva ljud. Målet för en skrikare är ofta att använda rösten för att förmedla 

samma ilska som finns i musiken. Detta kan man höra i band som exempelvis Arch Enemy 

och Lamb of God. Denna sorts musik blir mer och mer populär bland människor som spelar i 

amatörband, framförallt i Sverige och Norge (http://www.businessinsider.com/map-of-metal-

bands-by-country-2013-11?IR=T, hämtat 2016-01-06). Många lyssnare kan uppleva 

sångljudet som aggressivt, och som vokalist kan det finnas en stor risk att man därför försöker

pressa fram det. Det leder dock till att många skriker sönder sina röster innan de ens har 

hunnit ha sin första spelning. Funktionella röststörningar är väldigt vanliga bland dessa 

vokalister, och fonasteni är en vanligt förekommande diagnos. Samtidigt finns det personer 

som har sjungit så i flera år, och deras röster håller fortfarande. Alltså måste det finnas en 

hållbar teknik bakom denna sortens ljudproduktion.

Mitt personliga mål med att forska om extremsång har varit att lära mig mer om vilka olika 

tekniker och instruktioner som finns, samt undersöka om jag själv kan prestera ett 

genremässigt resultat som jag är nöjd med. Jag behöver inte låta som ett monster för att känna

mig tillfreds med mig själv, men jag vill inte gå omkring och veta att jag inte har någon insikt 

i de rösttekniker som några av mina favoritvokalister använder sig av. Dessutom är jag en 

väldigt vetgirig person, och jag känner ett ansvar för mina framtida elever. Om någon 

kommer till mig för att ta sånglektioner och säger att hens idol är Randy Blythe (vokalist i 

Lamb of God), så vill jag kunna hjälpa till. Med tanke på att det finns många metalband i 

Sverige är det också värdefullt att metalmusiken görs tillgänglig i musikämnet i skolan. 
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2 Bakgrund

2.1 Min utgångspunkt inom ämnet 
Min första bejublade konsert vid tre års ålder, då jag sjöng ”En liten båt blir ofta våt” i kyrkan

där mina föräldrar var medlemmar. Jag har alltid sjungit. Från årskurs fyra gick jag på Adolf 

Fredriks Musikklasser. I ett år gick jag på Fryshusets rockestetlinje. Efter gymnasiet gick jag 

till en sångpedagog till och från under två år. När jag var 22 år gammal började jag studera 

musik på heltid. Då gick jag först på Mellansels folkhögskola, sedan en högskoleförberedande

musikerutbildning i Botkyrka. Sedan 2012 studerar jag till sångpedagog på Kungl. 

Musikhögskolan i Stockholm. Jag har alltså sjungit mycket i mitt liv, och fått mycket 

undervisning i sång. Jag har dock aldrig använt min röst till något annat än ren sång. Jag har 

aldrig heller haft någon sångpedagog som förklarar för mig hur man ska göra för att kunna 

använda sig av extremsång. Det är inte så underligt med tanke på att det inte finns någon 

utbildning inom just extremsång. De senaste åren har jag personligen blivit mer och mer 

intresserad av extremsången och dess rösttekniker, och har mött andra med samma intresse 

och frågor som jag.

Sverige har blivit ett hårdrocks-land. Hårdrocken fyller arenor och festivaler, och 

Sweden Rock Festival har på 25 år gått från att vara en liten festival för entusiaster 

till en internationellt respekterad musikhändelse. Robban Becirovic, chefredaktör på 

rockmagasinet Close-up uttryckte sig så här i en intervju i Kristianstadsbladet 2007

Det kom en helt ny generation, plus att gamlingarna som gick på Iron Maiden på 

Hovet på 80-talet har börjat lyssna på musik igen. Det är en nostalgigrej. Det är ett 

nytt intresse för hårdrocken som är mycket större än det någonsin var på 80-talet. 

(http://www.kristianstadsbladet.se/noje/sweden-rock-storre-an-nagonsin/, hämtad 

2016-01-07)

Sedan dess har det bara rullat vidare. Planeringen för Sweden Rock 2016 säger 82 band på 

fem scener, och medlemmar från 50 länder. (www.swedenrock.com/festival, hämtad 2016-01-

07)
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Var finns hårdrockens olika stilar av extremsång inom musikutbildningar? En enkel sökning 

på internet visar att en del folkhögskolor marknadsför sig med hårdsrockssång, men finns den 

någonstans inom utbildningar på högskolenivå? Jag valde sökorden hårdrock, sång, och 

growl och fann endast två studentuppsatser med musikinriktning. Att definiera och skilja på 

snarlika subgenrer. Tillämpat på death- och black metal. Av student Elvria Björnfot vid 

Hogskolan Dalarna, Ljudproduktion, ht 2012, och Rent ruskiga saker: En fallstudie av 

moralpaniken kring "världens äckligaste hårdrockgrupp" av student Nils Björke vid 

Södertörns högskola, Institutionen för genus, kultur och historia, 2009. När det kommer till 

sångmetodik i hårdrocksgenren inom musikskolorna så hittar jag ingen information på 

aktuella hemsidor. Med min uppsats hoppas jag skapa intresse för en sångmetodik som inte är

särskilt närvarande i dagens musiklärarutbildningen, men som jag tror kommer behövas när 

jag kommer ut i arbetslivet som musiklärare med inriktning på sång, och med mitt eget 

specialintresse för extremsång.

En av hårdrockens undergenrer är metalmusiken, och det är framförallt inom denna musikstil 

som extremsång är vanligt. De metalband som använder sig av skrikare blir fler för varje år 

som går, men i till exempel en så erkänd bok inom sångmetodik som Komplett Sångteknik ger

författaren ämnet metalsång endast en sidas utrymme av de sammanlagt ca 250 sidorna. Då är

det värt att påpeka att den sortens metal som använder sig av dessa ljud har sin ”hemmaplan” i

Skandinavien. Exempel på framgångsrika svenska metalband med skrikare än Marduk, Amon 

Amarth och Opeth. Eftersom metalmusiken är så stor inom Skandinavien, är det relevant för 

en sångpedagog att äga grundläggande sångmetodisk kunskap om röstanvändningen i genren 

då man kan skada rösten om man gör fel. De källor som har varit viktigast för mig i denna 

text är instruktionsfilmerna The Zen of Screaming (2005) och The Zen of Screaming 2 (2007), 

båda med fokus på Melissa Cross och hennes undervisning. Cross är en sångpedagog man 

ofta refererar till inom det här ämnet.

 Vid Voice Foundation Annual Symposium år 2009 presenterade hon sin metod för att öka 

medvetenheten kring moderna musikstilar för röstlärare, röstläkare och röstterapeuter. Hon 

återvänder till symposiet varje år för att hålla workshops med lärare och musiker. 

(http://voicefoundation.org/, hämtad 201-01-06, översatt från engelska av Julia Hillås)
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 Utöver detta har hon en sångstudio i New York och är en flitigt anlitad föreläsare i USA 

såväl som Europa med sina seminarier om extremsång. Hennes filmer vänder sig till de som 

redan äger en grundläggande förståelse av sångrösten, samt viss förståelse för den extrema 

röstanvändningen. För att verkligen kunna ta till mig dessa filmer kommer jag att läsa de 

kapitel som behandlar growl i Stora Sångguiden (Zangger Borch, 2012) samt Komplett 

Sångteknik (Sadolin, 2006). Utöver detta har jag haft möjlighet till diskussioner med Melissa 

Cross och Maria Forsman (sångpedagog på KMH, har arbetat med extremsång i ca fem år). 

Det finns endast lite information kring hur man lär sig att använda rösten på detta sätt, vilket 

är förvånande med tanke på hur populär denna sorts musik är. Jag vill därför fylla på med 

information, samt pröva den information som redan finns tillgänglig, i hopp om att det ska bli 

lättare att lära sig extremsång i framtiden.

2.2 Syfte
Syftet med mitt arbete har varit att kunna presentera en teknik för inlärning av extremt 

röstanvändande där vokalisten inte riskerar att förlora den rena sångrösten man har naturligt. 

För att avgränsa mitt arbete valde jag att fokusera på growl, som är en särskild röstteknik 

inom extremsång. 

3 Metod

Min metod var att söka information om extremsång i de sångmetodiska texter och 

instruktioner som presenteras här. Stora Sångguiden av Daniel Zangger Borch (2012) och 

Komplett Sångteknik av Cathrine Sadolin (2006) är litteratur som refereras till inom 

sångmetodikkurserna på KMHs ämneslärarprogram och SMIs sångpedagogutbildning. The 

Zen of Screaming -filmerna har jag kommit i kontakt med tack vare Maria Forsman som är 

insatt i ämnet, tidigare nämnd i kapitel 2.1. De instruktioner jag hittade applicerade jag på mig

själv, och under tiden förde jag dagbok. I nästa fas analyserade jag min röstanvändning via 

mina egna dagboksanteckningar, för att på så sätt försöka komma fram till de mest effektiva 

sätten för mig att lära mig denna teknik. Vilka instruktioner hjälper mig att hitta ett hållbart 

användande av extrema rösttekniker utan att det påverkar min naturliga sångröst? Slutmålet 

för mig personligen har varit att spela in en cover på ”Nemesis” av Arch Enemy. Låten finns 
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på skivan Doomsday Machine från 2005. Utmaningen i denna låt var att använda mig av 

uteslutande extremsång under 95 sekunder.

3.1 Följa instruktioner 
De instruktioner jag har arbetat efter har mestadels varit i textform. När jag läser Zangger 

Borch (2012) uppfattar jag instruktionerna på ett sätt som eventuellt skiljer sig från det han 

faktiskt avsåg att säga. Med det i åtanke har jag ändå försökt följa instruktionerna så exakt jag

kan. Jag har varken förkastat eller hyllat en instruktion innan jag själv har testat den flera 

gånger. Cross (2005; 2007) har muntliga genomgångar i sina filmer, och då är det lättare att 

förstå vad hon menar. När man hör någon prata så uppfattar man tonfallet personen använder 

sig av, till skillnad från i text. Det gör att man förstår vilka delar av instruktionen som är 

viktiga för att nå det önskade resultatet och vilka delar man eventuellt kan avfärda. Vad som 

är viktigt att veta när man försöker lära sig en så påfrestande röstteknik som growl är att man 

ska hålla övningspassen korta så att man inte riskerar att överanstränga rösten.

3.2 Dokumentation av övning 
Min dokumentation av övningspassen har bestått av dagboksanteckningar som jag har gjort 

under tiden som jag övar, och ljudinspelning av dessa övningspass som jag har lyssnat på 

efteråt. Detta för att kunna jämföra de olika instruktionernas effekt på min egen inlärning. 

Framförallt ljudinspelningarna har varit ett värdefullt verktyg för mig, eftersom jag på så sätt 

har kunnat se min egen utveckling under lång tid.

4 Resultat

Nedan följer information om vilka sångmetodiska instruktioner jag har arbetat med. Jag valde 

att arbeta utifrån dessa instruktioner för att jag ville undersöka hur de fungerar för någon som 

vill lära sig growl från grunden. 
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4.1 Stora Sångguiden
Stora Sångguiden (Zangger Borch, 2012) är en allmänbildande och övergripande 

uppstartsbok med sitt bildspråk och kapitel om det mesta som har med sång att göra, allt från 

sångandning till mer komplicerade anatomiska genomgångar av halsen. I denna bok finns det 

ett kapitel om growl, där Zangger Borch pratar om tre olika sorters growl. Han nämner två 

sorters growl som används främst inom soul och pop. Dessa growl kan ses som en effekt eller 

en extra krydda på den sjungande rösten. Det är alltså ingenting vokalisten gör som ett ensamt

ljud, utan man lägger det på den rena sångrösten som ett filter. De ljudexempel som nämns i 

boken är Beyoncé och Louis Armstrong. Det är en imponerande effekt när man bemästrar 

den, men det är inte den sortens growl jag är ute efter.

Det tredje growlet han listar är någonting som han kallar för Hunden, eftersom det låter som 

skallet från en stor hund. Hunden är ett ljud som används för sig självt, alltså utan intonerad 

sång.

– Ta in mycket luft i lungorna och släpp ut luften som i en ljudlig suck på 'm'. Försök att få det till

ett ”primalsuck” så att det låter som ett grymtande.

– Lyckas du inte med primalsucket, kan du prova att uppgivet utbrista ”oh nej” i glidande, lågt

uppgivet läge.

– När du lyckas med primalsucket eller ”oh nej” ovan, kan du forma ett 'v' och härma en stor hund

som skäller 'vuff' – 'vuff'.

– En variant på hundskallet är att du håller ut growlet lite längre så att det låter som en stor hund

som morrar i stället för skäller.

– Får du till growl genom någon av av de ovan nämnda metoderna så kan du testa att förlänga

growltonen med ett långt nedåtglidande ”dai”. (Zangger Borch 2012, s. 64)

Mina erfarenheter av Stora Sångguiden
Daniel Zangger Borch nämner inte risken för röstskador i Stora Sångguiden vid användande 

av Hunden. När jag läste listan på steg som man går igenom för att hitta growl uppfattade jag 

det som enkelt att genomföra, kastade mig direkt in i det första steget. Jag tog in mycket luft i 

lungorna och släppte ut den på ett ljudligt m. Problem uppstod när jag försökte mig på 

primalsucken. För att få till grymtandet drog jag ihop halsen. Jag drog ihop den så pass 

mycket att det till slut inte fanns utrymme för luften att passera. Tonen i mitt 'm' dog, och jag 

började hosta av lufttrycket som byggdes upp i halsen. Trots flera försök med olika stor 
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öppning i halsen så fick jag inte det resultat jag letade efter. Antingen fortsatte jag att 

producera ett mjukt 'm', eller så började jag hosta. Jag kände att det här inte var rätt 

instruktion för mig, så jag gick vidare till nästa, ”oh nej”. Det fanns dock problem även här. 

Eftersom det inte finns fler instruktioner än att säga ”oh nej” i glidande, lågt uppgivet läge, så 

levererade jag därefter. Det som kom ut var ett svagt ”oh nej” i talröst. Det var den sortens 

röst man använder när man småpratar för sig själv om vad man ska laga för mat ikväll, eller 

vilken tvättid man ska boka. Rösten saknade både tyngd och pondus. I boken finns det inte 

mer detaljerade instruktioner än de som står i citatet, så jag började känna att informationen 

var otillräcklig. Jag var fortfarande väldigt långt ifrån att prestera ett riktigt growl, men det 

fanns ännu några instruktioner som jag inte hade försökt mig på.

Under experimenterandet med inlärningen av Hunden var skallet den tankegång jag hade 

lättast att ta till mig. Jag började ställa mig i övningsrum och skälla så mycket jag orkade 

innan jag blev yr av den våldsamma andningen. Det var förvånansvärt lätt att tro att jag hade 

hittat rätt i tekniken redan vid mitt första testtillfälle. Jag fick till ett stark ”vuff” utan några 

större problem, och jag fick inte ont i halsen. Smärta är det vanligaste tecknet på att man gör 

någonting fel när man arbetar med den här sortens tekniker, så när jag inte märkte av 

någonting som ömmade eller rev i halsen tänkte jag att jag var på rätt spår. Detta gjorde jag 

under hela min första vecka med growlövningar. När jag till slut kände att jag hade 

möjligheten att growla hela fraser utan att få slut på luft spelade jag in mig själv när jag 

growlade den första versen på ”Nemesis” av bandet Arch Enemy.

Jag kände att jag nog hade fallenhet för den sortens övningar som Zangger Borch beskriver, 

speciellt eftersom inlärningen gick väldigt mycket lättare än jag trodde att den skulle göra när 

jag först läste texten. Den känslan höll i sig tills jag lyssnade på inspelningen. Det var först då 

som jag upptäckte att jag läckte väldigt mycket luft. Även om growl går ut på att släppa ut 

mycket luft, måste man samtidigt kunna använda sig av all denna luft. Det jag gjorde var 

istället att låta en stor del av luften passera utan att jag gjorde något med den. Det var 

någonting som inte stämde, och jag kände att jag behövde mer konkreta instruktioner.

4.2 Komplett Sångteknik
I Komplett Sångteknik går Sadolin (2006) in på de anatomiska aspekterna. Hon nämner risken

för röstskador.
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Det får under inga omständigheter kännas obehagligt eller kittla. Om det känns

obehagligt eller kittlar ska du försöka twanga larynxtuben mera och höja struphuvudet.

(Sadolin 2006, s. 175)

 Hon förklarar growl på följande sätt:

Twanga larynxtuben, höj struphuvudet och försök ”sluka” tungan. Pressa struphuvudet 

och baktungan mjukt mot varandra och sjung ”lalala” som om du är Kermit från The 

Muppet Show eller sjunger med knödel (benämning för sång med högställt struphuvud 

och sänkt baktunga). Lägg märke till att det ofta uppstår ett grovt rosslande när du drar 

tungan ännu mera bakåt som om den skulle slukas ännu mer. Detta rosslande är growl. 

[…] Om det ska finnas så mycket growl i ljudet att det bara är buller kvar (som i death 

metal) så ta bort tonen under growlet, twanga larynxtuben mera (använd ev. en 

heldistortion) och sänk struphuvudet försiktigt. (Sadolin 2006, s. 175f.)

För att kunna ta till sig denna instruktion måste man först och främst reda ut begreppen. Här 

vill jag kort förklara vad de korrekta termerna innebär. Begreppen är hämtade från Johan 

Sundberg (2001). Beskrivningen av de anatomiska delarna är min egen. Larynxtuben är den 

delen av halsen som går från luftstrupen, förbi stämbanden, och upp till munhålan. ”Larynx” 

är ursprungligen grekiska, men på svenska heter detta område struphuvud. Där hittar man 

sköldbrosket längst fram mot halsen, kannbrosken bak mot nacken, och stämbanden, som 

sitter fast i både sköldbrosket och kannbrosken. Även struplocket sitter fast i sköldbrosket, 

som är det brosk som rör sig upp och ner när man sväljer. Det kallas vanligtvis för 

adamsäpple hos män, och har en synlig rörelse, men även kvinnor kan känna rörelsen om de 

lägger handen mot sin hals och sväljer. Denna rörelse kan man med lite övning kontrollera, så

att struphuvudet kan flyttas upp eller ner beroende på vad man åstadkomma. Struplocket sitter

fast i aryepiglottisk sfinkter (AES), en muskel som drar i struplocket så att det lägger sig över 

stämbanden och luftstrupen, till exempel när man sväljer mat. När man flyttar struplocket 

närmare kannbrosken med hjälp av AES förminskas utrymmet i struphuvudet, och det ljud 

man då producerar med rösten kallas twang. Man hittar lättast twang genom att göra ett 

kacklande häxskratt eller härma en anka. Det är ett väldigt skarpt ljud, och det blir skarpare ju 

mer man drar ihop larynxtuben. Baktungan hänvisar till den delen av tungan som är längst 

bak i svalget och fortsätter ner i halsen. (Sundberg 2001)

Mina erfarenheter av Komplett Sångteknik
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I Sadolins text om growl beskriver hon de olika delar av halsen som vokalister arbetar med 

när de growlar. Vokalister måste alltså ha en grundläggande förståelse av halsens anatomi, 

samt broskens och musklernas funktioner redan innan de kan arbeta utifrån Sadolins 

instruktioner. Även jag, som har 17 års sångstudier i ryggen, har ibland svårt att veta om jag 

gör rätt när det kommer till denna sorts millimeterprecision. En sak som underlättar när man 

försöker lära sig growl är att det känns väldigt obehagligt när man har fel inställningar i 

halsen. Man får kväljningar, det river, man hostar och ögonen tåras. Felaktigt användande blir

tydligt väldigt fort när man jobbar så intensivt som denna sångteknik kräver. Mitt misstag när 

jag arbetade utefter Zangger Borchs instruktioner var att jag var alldeles för avslappnad i 

halsen. Luften stötte inte på något motstånd eftersom halsen var vidöppen, och då gör det inte 

ont. När man gör på rätt sätt, enligt Sadolin, är halsen väldigt hopdragen. Om vokalisten då är 

i närheten av de inställningar som krävs, men inte hittar riktigt rätt, samtidigt som hen pressar 

på med högt lufttryck är risken väldigt stor att rösten skadas. Bara för att man inte använder 

stämbanden för att skapa intonerade toner, så betyder det inte att man ska låta luften passera 

fritt. Någonstans mellan lungorna och mikrofonen måste luften sättas under högt tryck för att 

skapa den aggressiva ljudbilden man är ute efter, annars kan man lika gärna bara göra en 

utandning som riktas in i mikrofonen. Vokalisten behöver kunna täta eventuella luftläckage i 

rösten för att uppnå rätt ljudbild. Sadolins instruktioner för att undvika läckage är att twanga 

strupen, som jag har beskrivit här ovan.

När jag började experimentera med Sadolins instruktioner kände jag direkt att det var lättare 

att få rätt aggression i ljudet. Det lät inte längre som att jag bara textade på en utandning, utan 

det lät som riktigt skrik. Sadolins teknik var mer krävande än Zangger Borchs att utföra, 

eftersom jag pressade fram luften, till skillnad från att bara släppa ut den. Att den var  mer 

krävande var ingenting som störde mig eftersom jag har jobbat med den lika krävande 

rocksången i flera år, men jag insåg direkt att otränade vokalister inte kan arbeta med Sadolins

teknik om de inte är införstådda med att de måste våga ge allt de har redan från början. Det 

kan vara läskigt att ge sig ut på djupt vatten direkt, speciellt om man är van vid att kunna ta 

det lugnt i övningsrummet eller replokalen, men just den här tekniken kräver den sortens 

ansträngning. Man kan inte smågrowla medan man lär sig låten, för att sedan prestera fullt ut 

på scenen. Istället måste man våga släppa loss redan från det att man först börjar lära sig 

tekniken. 
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Dessa detaljerade instruktioner var mycket lättare för mig att arbeta med än bildspråket som 

Zangger Borch använder sig av, vilket gjorde att jag kände mig säkrare redan från början. Jag 

lyckades få till ett bra och pålitligt growl efter någon timmes försök, men när jag väl hade 

hittat growlet stötte jag återigen på problem. Att få fram några stavelser var inget bekymmer 

för mig, men efter två, tre fraser på rad började det klia i halsen, vilket slutade med att jag 

hostade. Jag tänkte att jag kanske inte sänkte sköldbrosket tillräckligt, men ju mer jag sänkte 

det, desto svårare blev det att behålla den twang som Sadolin säger att man ska använda sig 

av. En annan effekt av det sänkta sköldbrosket var att mina hostattacker blev allt mer 

våldsamma. Nu ringde alla varningsklockor, så jag slutade arbeta med Sadolins instruktioner 

innan jag skadade mig på riktigt.

4.3 The Zen of Screaming 1 & 2
Melissa Cross är en sångpedagog som är verksam i New York. Hon har blivit framgångsrik 

inom extremsångens utövande, framförallt efter sina filmer The Zen of Screaming (2005) och 

The Zen of Screaming 2 (2007). Enligt Cross är hemligheten bakom hennes framgång att hon 

började med att försöka härma de skrik och andra ljud som flera stora extremvokalister gör, 

men hon gjorde det utan att skada sig. Detta har lett till att hon är en flitigt anlitad 

sångpedagog bland många av de vokalister som är verksamma inom metalvärlden idag. Cross 

anser att growl, eller death som hon kallar det, skapas på ett sätt som är tvärtemot Sadolins 

growl. Sadolin (2006) säger att man ska ha ett högt ställt struphuvud som sänks gradvis och 

twangad strupe, medan Cross säger att man ska ha ett väldigt lågt ställt sköldbrosk, en 

avslappnad hals, och låta stämbanden ha lite mellanrum mellan sig. Hon menar att man ska 

låta sköldbrosket falla så långt ner i halsen man kan, och sedan använda sig av magstödet för 

att skicka korta luftpuffar genom stämbanden. Detta leder till korta fraser, för även om 

luftpuffarna är korta så är de väldigt intensiva. Det är mycket luft som ska ut på kort tid. 

Mina erfarenheter av The Zen of Screaming 1 & 2
När jag började arbeta utifrån Cross metod kände jag inledningsvis att inlärningskurvan var 

brant. Hon har få instruktioner: sänk struphuvudet, slappna av i stämbanden, blås. Ändå var 

det svårt för mig att hitta det ljud jag var ute efter. Eftersom det inte fanns några ytterligare 

instruktioner i Cross filmer att hämta information från så valde jag att tänka ”trägen vinner”. 

Det som hände när jag försökte growla enligt Cross instruktioner var att luftflödet stoppades i 
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halsen. Av någon anledning tolkade jag ”sänk struphuvudet” som ”låt tungan falla ner i 

halsen”. När jag själv märkte att jag lät tungan falla så kunde jag korrigera mitt misstag, och 

då började mitt övande gå mycket lättare. Jag började anstränga mig för att låta tungan ligga 

platt i munnen, samtidigt som jag lät sköldbrosket sjunka längre och längre ner i halsen. 

Plötsligt hittade jag ett ”gyllene läge” för sköldbrosket där mitt luftflöde slog över från 

väsande till growl. Även om det kändes bra att ha hittat den inställning som jag antog att 

Cross talar om, så kände jag hur det kliade i hela halsen efter att ha övat i några minuter. Vid 

det här tillfället började jag känna att jag kanske inte skulle uppnå målet att lära mig growla, 

och kände att det jag behövde var en paus. 

Under en vecka fokuserade jag på intonerad sång istället för growl, och kände hur skönt det 

var att inte behöva tänka så mycket på vad jag gör. Intonerad sång har till stor del blivit 

automatiserad hos mig efter många års övande, och jag kom på mig själv med att önska att det

skulle vara så i growlet också. När jag tänkte på detta blev jag slagen av en tanke. Jag kom 

ihåg någonting som både Maria Forsman och Melissa Cross lyfter fram som en av de 

viktigaste grunderna inom extremsång. Tänk inte på vad du gör. Var i nuet. Låt kroppen sköta

sig själv. När jag blev påmind om detta kände jag lusten till growlövning öka igen, jag var 

helt enkelt bara tvungen att pröva.

Det är svårt att låta kroppen ”sköta sig själv” när man är så van vid att lägga både tid och 

energi på att lära sig nya tekniker. De första dagarna kunde jag helt enkelt inte sluta tänka. Det

visade sig att lösningen på min tankemässiga blockering var lättare än väntad. Efter en hel dag

i goda vänners sällskap hade jag helt slutat tänka på uppsatsen och allt som måste göras. 

Istället gick jag in i ett övningsrum med inställningen att jag bara skulle leka runt lite, och 

utforska vilka konstiga ljud jag kunde göra med min röst. Vid en tidpunkt sjöng jag väldigt 

lågt, och kom då på att min sköldbrosk är väldigt långt ner i halsen. Kunde jag tvinga ner det 

ännu mer? Var går gränsen för hur långt ner det kan röra sig? Eftersom jag var så avslappnad i

mig själv föll sköldbrosket ner utan några problem, och jag försökte mig på ett growl. Det var 

lite trögstartat, precis som alla nya tekniker är, men till slut kom det ändå ut ett ljud som lät 

som det jag var ute efter. Nu var det dags att verkligen kasta mig ut på djupt vatten. Jag tog ett

djupt andetag, drömde mig bort, och skrek. Ingenting kliade, ingenting gjorde ont. Jag fick 

varken kväljningar eller hosta. Jag hade hittat mitt growl.
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Sammanfattning
Jag har undersökt två sångmetodiska texter och två sångmetodiska instruktionsfilmers 

arbetssätt kring growl genom egen röstträning och reflektion av dagboksanteckningar, och fått

följande erfarenheter. Cross instruktioner kring att sänka sköldbrosket har bidragit till att jag 

har kunnat growla under längre stunder utan att bli trött eller öm i halsen. Sadolin däremot 

instruerar läsaren att först höja struphuvudet och sedan sänka det gradvis, samtidigt som man 

ska försöka ”sluka” tungan, vilket tyvärr inte gav samma goda effekt som när jag följde Cross

råd. Istället fick jag ont i halsen och behövde avbryta mina övningar. Zangger Borch menar 

att man inte ska growla för starkt eller ha för stort luftflöde. För mig resulterade detta i en 

svag ljudbild som inte stämmer överens med det aggressiva uttryck som genren eftersträvar. 

Sammanfattningsvis så har jag bäst lyckats hitta en teknik utifrån Cross instruktioner om lågt 

struphuvud och högt lufttryck, vilket också har gett den ljudbild som genren eftersträvar. Som

exempel i banden Marduk, Amon Amarth, Opeth och Arch Enemy, som jag tidigare har 

refererat till som representativa för genren.

5 Diskussion

Growl är en förhållandevis ny röstteknik inom den musikakademiska världen. Källorna är år 

2015 fortfarande få. Jag har förlitat mig på att tre välkända sångpedagoger, som har valt var 

sin väg för att instruera growl. Alla tre har målet att undvika slitage och röstskador.

Jag vill bli sångpedagog, och jag vill kunna arbeta med extremsång när jag får elever med 

sådana önskemål. För att jag ska känna mig trygg i den rollen måste jag själv veta vad man 

har att förvänta sig under inlärningen, och hur de olika instruktionerna känns att jobba efter. 

Mina iakttagelser är visserligen bara baserade på mig själv, men jag har fått en mycket 

djupare uppfattning om och uppskattning för vad som krävs för att lära sig extremsång.

Om man vill lära sig att arbeta med extremsång är det viktigt att inte överarbeta rösten. Det 

finns flera stora extremvokalister som har framgångsrika karriärer med konserter sex dagar i 

veckan, inte desto mindre kan det leda till att de får knottror på stämbanden och drabbas av 

rösttrötthet. Eftersom verksamma musiker väldigt sällan får chansen att ta ledigt med en dags 

varsel så kan dessa röstproblem förvärras och i det långa loppet leda till långvarig röstskada. 
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Samtidigt ska man komma ihåg att det finns vissa vokalister som har en röstskada sedan lång 

tid tillbaka, och har gjort denna röstskada till en del av sin musik. Även om man aldrig kan 

påstå att en röstskada är någonting positivt så finns det vissa människor som inte lider av dem,

utan har en anledning att försöka behålla dem. Ett exempel på detta är Rod Stewart, med sin 

hesa röst.  Jag som vill kunna arbeta med alla sorters sång måste undvika röstskador i den 

mån det går. Någonting man däremot måste acceptera om man arbetar med påfrestande 

rösttekniker, oavsett om det gäller growl eller starksång, är att stämbandet förtjockas om man 

arbetar med det under lång tid, på grund av det höga lufttrycket som halsen utsätts för. 

Förtjockningen är inte farlig, men den är oundviklig. Därför är dessa rösttekniker inte att 

rekommendera för exempelvis operasopraner, som behöver mer flexibilitet i sin röst än på/av.

g

När jag jämför Sadolin och Cross blir det tydligt att de båda är ute efter precis samma sorts 

growl, men deras arbetssätt är varandras motsatser. Samtidigt säger Cross och Zangger Borch 

samma saker i sina instruktioner, skillnaden är att Cross använder sig av de anatomiska 

namnen på de muskler och brosk som man ska känna in, medan Zangger Borch använder sig 

av bildspråk. Det finns uppenbarligen flera olika sätt att åstadkomma samma ljud, och alla 

vokalister måste hitta det som passar en själv.
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