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Abstract
This dissertation consists of five parts dealing with three areas: voice science, voice
pedagogics and musical expression. The overall aim was to contribute to a scientific basis for
improved singing technique within genres of popular music. Scientific analyses of vocal
expression are used as a complement to a vocal teaching method that is suitable for the vocal
ideals used in the popular music genres, considering also current scientific knowledge in the
areas of physiology, acoustics and rehabilitation.
Part I analyzes a classically trained singer’s voice and some frequently used types of
accompaniments as well as the voices of five popular music singers. The results suggested
that boosting the frequency range 3500 Hz in the popular music singer’s monitor system
could be beneficial.
Part II analyzed how the vocal “dist” ornament, commonly used by rock singers, is
generated in my rock singer’s voice. A high-speed video recording combined with
simultaneous voice source analysis revealed that this ornament was produced by adducting
the supraglottal structures such that they were brought to vibration by the airstream.
Part III analyzed the voice source and resonance characteristics of my singing in the
styles of rock, pop, soul and dance band, respectively. The results showed that the rock and
dance band styles were opposite extremes, the rock style being closest to pressed phonation.
Part IV is a pedagogical handbook for singers and singing teachers working within or
interested in the popular music genres. The content covers a wide range of aspects, from vocal
warm up and voice massage to electronic equipment typically used by such singers.
Part V is a CD meant to reflect my musical expression. The songs also exemplify some of
the vocal styles and ornaments which I use in different popular music genres.
Key words: popular music genres, singing styles, frequency range, subglottal pressure, voice
source, dist ornament, supraglottal structures, musical expression.
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Summary
This dissertation consists of five parts dealing with three areas: voice science, voice
pedagogic and musical expression. The research is concerned with musical genres
typically referred to as ”western non-classical music styles” in the voice research
community. However, in this dissertation work there was a need for a more limited
definition. I have therefore chosen to use the term “popular music” to refer to rock,
pop- and soul music. Consequently, the expression “popular music singing” refers
exclusively to the singing styles associated with these three genres.
The overall aim of the dissertation is to contribute to a scientific basis for an
improved singing technique within genres of popular music. Scientific analyses of
vocal expression are used as a complement to a vocal teaching method that is
suitable for the vocal ideals used in the popular music genres, considering also
current scientific knowledge in the fields of physiology, voice acoustics and voice
rehabilitation.
Part I analyzes a classically trained singer’s voice and the typically associated
accompaniment as well as the voices of five popular music singers and a variety of
accompaniments typically used in their genres.
The goal was to clarify whether popular music singers would benefit from
singing with a singer’s formant cluster, a strategy typically used by classically
trained singers. This strategy decreases the need for constantly loud singing, which
often leads to voice disorders.
The study investigates male voices only and the subject group consisted of five
popular music singers. Examples from a variety of typical popular music
accompaniments (rock, pop, soul, ballad, fusion and funk) were recorded during a
concert and compared with commercial recordings of classical symphonic orchestras.
The voices as well as the different accompaniment types were analysed by means of
long-term-average spectra (LTAS).
The results showed that in popular music, particularly rock music, the
accompaniment was too loud in the high frequency range for this strategy to be
appropriate. On the other hand, a boost of the 3500 Hz frequency range in the
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singer’s monitor system could be beneficial, since a small peak was found in that
range in the popular music singers’ LTAS.
Part II analyzed how I produce the vocal “dist” ornament, which is commonly
used by rock singers, particularly in the upper parts of a singer’s individual vocal
range. “Dist” is mainly used as a vocal effect, although some singers use it as their
vocal base line.
The background to this study is the fact that many popular music singers try to
adapt the dist ornament but many of them find that their voices cannot handle the
strain.
A high-speed video recording, obtained by means of a fibre laryngoscope,
combined with simultaneous voice source analysis, revealed that this ornament was
produced by adduction of supraglottal structures which the air stream brought to an
aperiodic vibration. These structures partially obstructed the air pulses produced by
the vocal folds, thereby creating a random variation of the pulse amplitudes. The
individual ability to adduct the supraglottal structures without excessive adduction of
the vocal folds may vary.
Part III analyzed the voice source and resonance characteristics of my singing in
the styles of rock, pop, soul and dance band, respectively. Triads sung in neutral and
pressed phonation at different degrees of vocal loudness, as well as excerpts from
songs in these four styles of singing, were recorded and analyzed with regard to the
relationships between Psub, and F0, between NAQ and F0, and between F2 and F1.
The results showed that the rock and dance band styles were opposite extremes, the
rock style being closest to pressed phonation.
I experienced a difficulty in the selection of the examples of the different singing
styles. There are natural variations within a genre and the singing style that
represents it, so you could, in theory, choose a more or less typical version of a
specific genre’s singing style. For example, if you choose a ballad from the rock
singing style and compare it with the singing style of a pop ballad, they would not
differ very much; on the other hand, they would not be genre typical either.
Therefore I chose examples that would show typical genre characteristics, such as
tempo, key and intensity.
Part IV, a pedagogical book, is a handbook for singers and singing teachers
working within or interested in the popular music genres. The three scientific studies
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(Parts I, II and III) were initiated before, during and after the writing of Part IV, so
the pedagogical application of the scientific results has been a non-linear process.
The main purpose of Part IV was to demonstrate methods of singing in the
popular music genres that are vocally healthy while also remaining true to the
specific sound ideals of these genres. The technique applies findings and practices
from voice research, physiology, voice acoustics, general medicine (particularly
phoniatrics and voice therapy) and classical singing. Other areas of relevance are e.g.
voice massage, where tension in external larynx muscles is released, and traditional
massage, which has been proven to have a positive effect on voice (Ternström et al,
2000).
The content covers a wide range of aspects, from vocal warm up and voice
massage to electronic equipment typically used by popular music singers. Further,
vocal anatomy is described and practical tips are given regarding vocal interpretation
and performance. The exercises were created with these factors in mind.
I

they should be tailored for the genre’s needs

II

they should be melodically and rhythmically song-like

III

they should contain a musical challenge

Particular attention was paid to the fact that, in these genres, music is mostly learned
by ear. This was the reason for complementing the book with an accompanying CD.
Part V is a CD meant to reflect my musical expression both vocally and
musically. Apart from one cover it consists of nine songs, all written and arranged by
myself. The songs exemplify some of the vocal styles and ornaments that I use in
different popular music genres and that were scientifically analyzed in Parts I, II and
III.
An extra challenge, in addition to that of taking all the artistic decisions myself,
was the practical-technical difficulty when recording myself. Due to lack of
assistance I often had to push the “Record” button – run into the singing booth –
sing, hoping that the take would be good enough so that I would not have to repeat it
too many times.
My ambition was to create a rich soundscape constructed by a variety of
instrumental and vocal characteristics and combinations, including accentuated
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electric bass lines, tiny drums, large backing vocals and close-up lead vocals,
presented in a ”dry” mix.
To conclude, I feel that all five parts have developed my knowledge in all the
areas they cover. And although I now stand on a stronger platform artistically as well
as pedagogically and scientifically, than in the beginning of this process, I embrace
the progress with its challenges; without them I would not have been able to bring
this to the dissertation level.
Key words: popular music genres, singing styles, singer’s formant cluster, frequency
range, subglottal pressure, voice source, formant frequencies, dist ornament,
supraglottal structures, vocal technique, musical expression.
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Termer & förkortningar*
Adduktion

sammanförande av stämbanden

dEGG

derivata av elektroglottogram

Deltoner

samtidigt ljudande sinustoner i en
komplex ton, t.ex. i röstkällan

F0

grundtonsfrekvens

F1

första formanten

F2

andra formanten

Fonation

alstring av tonande röstljud

Fonationströskel

lägsta möjliga subglottala tryck (mäts
i cm H2O) som åstadkommer
stämbandsvibration

Formanter

resonanser i ansatsröret

Glottis

stämbandspringan och stämbanden

Hyperfunktionell fonation

fonation med överdriven
muskelaktivering

H1-H2

nivåskillnaden mellan de första två
deltonerna i röstkällans spektrum

Inversfiltrering

filtrering som eliminerar inverkan på
röstljud av ansatsrörets frekvenskurva

LTAS

Long Time Average Spectrum
(spektrum som visar den
genomsnittliga ljudstyrkan i olika
frekvensband)

MFDR

Maximum Flow Declination Rate (Ett
mått på röstpulsens lutning dvs. hur
fort luftflödet under pulsen avtar
under stängningen)

NAQ

normaliserade amplitudkvoten (ett
mått på mängden stämbandspress vid
fonation)

xi

Psub

subglottalt tryck (lufttrycket i
luftvägarna under glottis)

Qclosed

slutenkvot (den andel av en
vibrationsperiod under vilken
stämbanden är slutna)

Röstkälla

det pulserande luftflödet genom
glottis som alstrar harmoniska
deltoner

SFK

sångformantkluster (spektrumtopp i
frekvensområdet 2000–3500 Hz hos
manliga operasångare)

Slutenkvot

den andel av en vibrationsperiod
under vilken stämbanden är slutna

Subglottalt tryck

lufttrycket i luftvägarna under glottis

Supraglottala strukturer

strukturer i larynx, ovanför
stämbanden

TPTP

Titze’s Phonation Threshold Pressure
för vuxna mansröster (ett mått på
lägsta möjliga subglottala tryck som
åstadkommer stämbandsvibration i en
mansröst)

Transglottal airflow

luftflödet genom glottis

* Se även ordlista i arbete IV sidan 153 ff.
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Genrebenämningen
Det är problematiskt att finna en övergripande term för de genreområden som
avhandlingen inriktar sig mot. Hur bör vi benämna det musikaliska fält som består av
rock, pop och soul? Traditionell benämning inom röstforskningen är ”västerländska
icke-klassiska genrer”, en term som dock inkluderar även folkmusik, jazz och
musikal. Musikhögskolornas benämning är vanligen ”afro-amerikanska genrer” men
även den inkluderar jazz. Den amerikanska benämningen ”Contemporary
Commercial Music” (CCM; Lovetri & Weekly, 2002) är ett engelskspråkigt
alternativ, men en rak svensk översättning ”nutida kommersiell musik” skulle bli
ganska svävande, och även den skulle kunna uppfattas som inkluderande folkmusik
och musikal. En idealisk term ska vara adekvat och lättolkad. En term som jag finner
motsvara dessa krav och som jag därför använder i denna avhandling är
”populärmusik”. I den benämningen inkluderar jag genrerna rock, pop och soul och
exkluderar country, jazz, musikal, klassisk musik, folkmusik och marschmusik. Det
är sångsätten inom populärmusikgenrerna som studeras, inte musikstilarna.
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Röstfysiologi
Ljudet av den mänskliga rösten uppstår genom att stämbanden sätts i vibration av det
subglottala trycket. Detta ger upphov till ett pulserande luftflöde, röstkällan. Denna
alstrar harmoniska deltoner som filtreras av ansatsrörets resonanser, de s.k.
formanterna. Formanternas frekvenser bestäms av ansatsrörets form. Särskilt den på
rösthygien inriktade röstforskningen syftar till att analysera röstkällans egenskaper
och formanternas frekvenslägen var för sig.
Det är brukligt att dela upp röstens anatomi i tre delar: andningsapparaten,
struphuvudet och ansatsröret.

Andningsapparaten
Andningsapparaten är röstens aktivator och består av två kompletta system av in- och
utandningsmuskulatur: bröstkorgsystemet och bukvägg-diafragmasystemet (se figur
1). Det förra vidgar och sammantränger bröstkorgen, medan det senare skjuter upp
respektive sänker golvet i bröstkorgen. Vid vanlig andning samarbetar de båda
systemen.
Lungorna rymmer fem till sex liter luft hos vuxna män och fyra till fem liter hos
kvinnor. När man andas ut maximalt finns det ca 1 till 1,5 liter luft kvar i lungorna,
restvolymen. Den största mängden luft som man kan andas in och ut kallas för
vitalkapacitet. Det är alltså den luftmängd en sångare har att arbeta med.
Andningsapparaten är elastisk. Med mycket luft i lungorna blir elasticitetskraften
utandningsriktad, med litet luft inandningsriktad. Någonstans i närheten av halvfyllda
lungor är elasticitetskraften noll. Denna lungvolym når man efter en djup avslappnad
suck. Den kan kallas vilovolym (Functional Residual Capacity – FRC). Under
viloandning startar inandningen från vilovolymen efter en kort stund av stiltje.
Vill man sjunga starkt och högt krävs det ett högt subglottalt tryck; vill man
sjunga svagare eller med måttlig tonhöjd så räcker det med ett lägre subglottalt tryck.
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Figur 1. Bröstkorgsystemet och bukvägg-diafragmasystemet.

Struphuvudet
I struphuvudet (se figur 2) produceras röstens råmaterial. Struphuvudet består av
brosk, muskler och slemhinna, som alla är direkt involverade i produktionen av ljud.
Struphuvudet är placerat i luftstrupen framför matstrupen. Precis bakom och på
sidorna av struphuvudet finns det två avlånga hålor (sinus piriformes, visas inte på
figuren).
Nedifrån räknat sitter först ringbrosket (cartilago cricoidea). I detta fäster
sköldbrosket (cartilago thyroidea) och de två kannbrosken (cartilagines
arytenoideae). I framkanten av sköldbrosket fäster den främre delen av stämbanden
och baktill är stämbanden fästade i varsitt kannbrosk. Sköldbrosket har ”horn” upptill
och nedtill. Det övre hornparet fäster i tungbenet och det nedre i ringbrosket. Överst
är struplocket (epiglottis) beläget. Detta fälls bakåt/nedåt, när vi sväljer och
förhindrar därmed att mat och dryck kommer ned i luftrören.
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Figur 2. Tyroid-, arytenoid- och cricoidbrosk, dvs. sköld-, kann-, och ringbrosk.

Stämbanden (plicae vocales) delas vanligen upp i två längddelar: broskdelen i den
bakre tredjedelen och membrandelen i de båda främre tredjedelarna. Vid vanlig
fonation kan broskdelen bidra med ett litet brus till röstljudet. Membrandelen står för
de vibrationer som krävs i tal och sång. Ovanför stämbanden sitter fickbanden
(plicae vestibulares), även kallade ”de falska stämbanden”. De spelar inte så stor roll
vid normal röstanvändning men har en nyckelroll i vissa klangornament.

Figur 3. Plicae vocales och plicae vestibulares, dvs. stämbanden och fickbanden, även kallade de
”falska” stämbanden.
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Glottis öppnas av posteriora cricoarytenoidmusklerna (PCA), medan
stämbandsslutning går till så att de korsande interarytenoidmusklerna (IA) för ihop
den bakre delen av arytenoidbrosket och de laterala cricoarytenoidmusklerna (LCA)
för ihop stämbanden (se figur 4). Mittersta delen av tyroarytenoidmuskeln (TA)
kallas musculus vocalis. När den sammandras blir stämbanden kortare och tjockare.
Mellan tyroidbrosket och cricoidbrosket finns muskeln cricotyroideus som består av
en rakt och en snett förlöpande del (pars recta och pars obliqua). Den ser till att
stämbanden sträcks och spelar en central roll i tonhöjdsregleringen.

Figur 4. Tyroarytenoidmuskeln (TA), laterala cricoarytenoidmusklerna (LCA) och
interarytenoidmusklerna (IA), dvs. stämbandsspännare och stämbandsadducerare.

Ansatsröret
Ansatsröret (se figur 5) är röstens resonator och består av utrymmet mellan
stämbanden och läppöppningen. Detta utrymme är 15–25 cm långt och består av
laryngopharynx, oropharynx och nasopharynx, dvs. svalg, munhåla och näshåla.
Dess form bestämmer frekvenserna för ansatsrörets resonanser, formanterna, vilka i
sin tur bestämmer vokalfärg och bidrar till den personliga röstklangen.
Ansatsrörsformen kontrolleras dels av struphuvudshöjden och dels av
artikulationsverktygen: läpp- och käköppning, tungans form och mjuka gommen.
Genom att forma dessa artikulatorer på olika sätt förändrar man alltså röstens
klangliga egenskaper.
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Figur 5. [Laryngo-]pharynx, oropharynx och nasopharynx dvs. svalg, munhåla och näshåla.
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Delarbeten
Denna avhandling är baserad på följande arbeten.
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Inledning
Röstens funktion inom populärmusikgenrerna har fram till det senaste decenniet inte
undersökts i någon större omfattning. Bristen på kunskap om sångsätten inom dessa
genrer är därför stor bland såväl professionella som icke-professionella utövare.
Förståelsen för röstens funktion och begränsningar är än mindre bland de
yrkesgrupper sångaren samarbetar med, dvs. arrangörer, produktions- och skivbolag
samt managers, ljudtekniker och producenter.
Den kommersiella populärmusikbranschen ställer enormt höga krav på en
sångare. Rösten ska helst vara outslitlig. Långa turnéer med ständiga inslag av
intervjuer och representation, tillgänglighet när som helst på dygnet, t.ex. morgonTV i kombination med nattliga framträdanden, innebär en stor belastning på rösten.
Det är heller inte ovanligt att ett genombrott inträffar efter en lång period av
studioarbete eller ett antal framträdanden i populära TV-program, något som innebär
att sångaren kan vara ovan vid att framträda så frekvent som det krävs av en
efterfrågad artist. Dessutom har ofta beslut om lämpliga tonarter tagits utifrån att
tonerna endast behöver produceras i korta perioder vid exempelvis inspelning. När
sedan sångerna ska framföras i sin helhet under fyrtio minuter till en timme upp till
fyra gånger per vecka, så är det mera regel än undantag att sångaren upplever
röstproblem. I de fall sångaren har fått arbete t.ex. inom restauranger som erbjuder
sjungande servitörer eller som körsångare bakom en artist så är min erfarenhet att
musikbranschen tydligt signalerar, att om inte sångaren i fråga kan prestera, så finns
det andra som kan, och då kan man förlora uppdraget. Detta leder förstås till att
sångaren sjunger även vid förkylningar och andra röstliga åkommor varvid dessa lätt
förvärras.
Det sångliga konstnärliga uttrycket inom populärmusikgenrerna frodas likväl
och utvecklas i rask takt. Uttrycken genomsyras av stor kreativitet, där summan av
utövarens fantasi och den egna röstens fysiologi utgör den yttersta gränsen. Det är
därför av stor vikt att sångaren har en solid egen kunskap om hur rösten bör tas om
hand. Även i rent sångtekniska spörsmål kan kunskapen vara otillräcklig och det
finns sällan någon i sångarens närhet med den djupare kunskap som behövs.
Följaktligen finns ett stort behov bland sångare, sångpedagoger och sångcoacher av
en användbar genrerepresentativ och -anpassad vokal teknik.
1

En grundläggande kunskap om röstens funktion, möjligheter och begränsningar bör
även spridas till andra yrkesgrupper som har nära samarbete med sångare,
exempelvis producenter, konsertarrangörer och managers. Förutom den rent
anatomiska och fysiologiska röstförståelsen behövs kunskap om vad god arbetsmiljö
och nödvändiga arbetsbetingelser för sångare är: rätt luftfuktighet, god medhörning,
rätt rumsakustik samt tid och utrymme för uppvärmning före och återhämtning efter
framträdandet.

Min konstnärliga och sångpedagogiska bakgrund
Som barn och tonåring ägnade jag min tid åt sport och trumspel och åt att komponera
sånger på akustisk gitarr. Det var först under de sena tonåren som jag började
utveckla sången som mitt främsta konstnärliga uttryck. Detta tog sin början under
min första skivinspelning vid arton års ålder (Shere Khan, 1985).
Under denna inspelning tröttades min röst undan för undan under långa dagar
med ständig sång i för mig höga tonarter. Detta pågick utan någon sångteknisk
skolning och ledde till grava röstproblem. Jag kunde därför inte fullfölja
inspelningen tillfredställande på utsatt tid och blev rekommenderad att kontakta en
sångpedagog.
De enda sångpedagoger som då fanns att tillgå var klassiskt inriktade och vid
mitt första sammanträffande med en sångpedagog fick jag lära mig att det enda
sångsätt som inte var skadligt för rösten hade sitt ursprung i klassisk tradition. Detta
innebär exempelvis att man vanligen sjunger med sänkt struphuvud. Den röstklang
som då uppstår är starkt förknippad med och anpassad till den klassiska sångens
klangideal, vilket skiljer sig från dem som används inom populärmusikgenrerna.
Men som lydig elev följde jag de direktiv jag fick, fram till en konsert med mitt
hårdrocksband, där en recensent hävdade att jag lät som en musikalsångare i ett
hårdrocksband — Katastrof! Är det något som är viktigt för en populärmusiksångare,
så är det att sjunga med ”rätt” klang för respektive genre. Eftersom min sångpedagog
hade bedyrat att det klassiska sångsättet var det enda sättet att sjunga ”riskfritt” på,
blev min slutsats att det inte gick att förena sång i populärmusikgenrerna med en
sångteknik som var god ur rösthälsoperspektiv. I detta skede upplevde jag ett behov
av att sammanställa ett praktisk-pedagogiskt läromedel som satte den redan kända
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kunskapen om rösten i ett populärmusikaliskt sångtekniskt perspektiv (Zangger
Borch, 1994).
Sedan dess har jag hunnit med att spela in ett antal skivor och turnera såväl i
Sverige som internationellt. Detta har gett mig ganska omfattande erfarenheter och
insikter i den verklighet där populärmusiksångaren arbetar.
Jag började sjunga inom hårdrocksgenren och gled så småningom över i mer
soulinfluerad musik med tillhörande sångsätt. Jag har under perioder också verkat
inom genrer som jazz, musikal och melodifestivalpop. Detta är också anledningen till
att såväl mina konstnärliga spörsmål som de vetenskapliga och pedagogiska spänner
över flera av populärmusikens genrer.
Allteftersom min fascination över röstens funktion och möjligheter inom dessa
genrer har intensifierats, har min sångpedagogiska verksamhet utvecklats till att
dominera min dagliga gärning. Jag är dock fortfarande konstnärligt verksam, med
regelbundna konserter och inspelningar, samtidigt som komponerandet för såväl mig
själv som andra artister pågår, lever och frodas i den musikaliska delen av mitt liv.

Populärmusiksångares musikaliska bakgrund
Jag har observerat att den enskilde populärmusiksångarens utövande har utvecklats
ur några vanliga musikaliska bakgrunder. En kartläggning av dessa är värdefull vid
försök att nå goda resultat av pedagogiskt arbete med sådana sångare.
Jag klassificerar vanligen bakgrunderna i tre ganska generella kategorier: ”Band”,
”Kör”, och ”Bli känd”.
Kategorin ”Band” är särskilt vanlig bland tonårspojkar, men även en del
tonårsflickor har sin musikaliska bakgrund i band. Bandet spelar ofta hardcorerock
och motivet för att spela är tätt knutet till image, grupptillhörighet och drömmen om
maximal uppmärksamhet och karriär som rockstjärna. Dessa band inhyses ofta hos
något av våra studieförbund, som tillhandahåller lokal och instrument samt betalar
för inspelningar och arrangerar musiktävlingar/spelningar där banden tidigt kan
pröva sina vingar i framträdandets ädla konst. En sångare med denna bakgrund är
ofta duktig på att framträda. Rösten må vara något sliten men slitstark, och sångaren
har gott gehör och är duktig på att traktera övriga instrument som gitarr, bas och
trummor. Notläsningen är oftast obefintlig liksom röstkännedomen, röstträningen
och vanan att sjunga i stämmor.
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En annan kategori är ”Kör”. Den representeras av en sångare som sjunger i
grundskolans eller kyrkans kör, tar sånglektioner i kommunala musikskolan,
förmodligen spelar piano, läser noter och har lärt sig en del om röstfunktion och
-teknik. Däremot brukar det enda tillfället till konserterande vara skolavslutningar,
luciafester och köruppsjungningar.
Det finns även en tredje, ganska ny kategori populärmusiksångare som jag stöter
på. Den kan kallas ”Bli känd”. Hos denna grupp är ett dominerande motiv att synas i
media och sången är därvid verktyget. Det finns oftast inget djupare allmänt
musikaliskt intresse eller kunskap, vilket dock inte lägger några hinder i vägen för
ambitionen och drivkraften, som kan vara minst lika stor som hos den som tillhör
kategorin ”Band” eller ”Kör”.
Detta sätt att kategorisera är, som nämnts, generaliserande, och undantag finns i
alla riktningar; dessutom har sångarna vanligen erfarenhet från flera bakgrunder.
Pedagogiska behov och framkomliga metoder skiljer sig mellan kategorierna, men
gemensamt för alla tre kategorierna är enligt min erfarenhet en viss rastlöshet och
kortsiktighet. Sångaren kommer ofta till en sångpedagog för att få hjälp med ett
röstproblem eller ett specifikt rösttekniskt moment. Detta vill sångaren ha hjälp med
under tre till tio lektioner, och sedan vill man vara ”klar”. Sångaren förväntar sig att
undervisningen ska vara rolig och verklighetsnära. Använder man sig endast av
traditionella skalor och arpeggion så är min erfarenhet att dessa sångare tappar
intresset, delvis på grund av att de inte kan koppla detta till sin egen sångliga
verklighet.

Forskningsläget
Mitt sökande efter röstforskningslitteratur har pågått sporadiskt under alla de tolv år
som har passerat sedan starten på denna avhandling. Det som har haft en tydlig
koppling till detta arbete nämns nedan, men även publikationer av exempelvis
röstmedicinsk karaktär har haft betydelse. De vetenskapliga tidskrifter där för
avhandlingen relevant forskning presenterats har i första hand varit Journal of Voice,
Logopedics Phoniatrics Vocology och Folia Phoniatrica.
Tidigare studier om sångrösten har bl.a. behandlat sångsätten inom country,
blues, pop, jazz, klassisk musik och musikal.
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Amerikanskan Jo Estill (Estill, 1988; Yanagisawa et al, 1989) har gjort
undersökningar av de fysiologiska kännetecknen för en grupp tonbildningsstilar:
”speech, falsetto, cry, twang, opera och belting”. Resultaten visar bland annat att
samtliga externa struphuvudsmuskler arbetar hårdare i belting än i opera förutom
tungan som är mer sammandragen i opera.
Sundberg et al. (1993) och Thalén & Sundberg (2001) har studerat sångtekniska
skillnader mellan sångstilarna ”klassisk”, ”belting” och ”mixed”. Jämförelser mellan
stilarna visade att det i belting används högre subglottala tryck, förhöjt struphuvud
och hårdare adduktion i stämbanden.
Countrysångarens röstvanor har undersökts av Cleveland et al. (1997). Här har
man funnit att countrysångaren sjunger med höga subglottala tryck och pressad
fonation på höga tonhöjder. Gemensamt för countrysångaren och
populärmusiksångaren är att de eftersträvar höga ljudnivåer och ett stilrent
klangideal. Till bakgrunden för det förra hör säkerligen behovet av att hävda den
egna rösten i konkurrens med elförstärkta instrument.
Sundberg et al. (2004) har analyserat adduktionsgraden, subglottala tryck och
den normaliserade amplitudkvoten (”normalised amplitude quotient” NAQ) hos en
sångerska som representerar sångsätt inom klassisk, pop, jazz och blues. Man fann
att sångsättet inom blues har högre subglottala tryck och högre adduktionsgrad än
popens, jazzens och det klassiska sångsättet. Vad gäller metoden ligger denna
undersökning nära det tredje arbetet i denna avhandling, där sångsätten hos rock-,
pop-, soul-, och dansbandssångaren studeras med avseende på subglottala tryck och
adduktion.
En undersökning av genomsnittsspektrum (long-term-average spectrum, LTAS)
av talrösten hos skådespelare som enligt en lyssnarpanel hade ”god”, ”mindre god”
eller ”dålig” talröst, gjordes av Leino (1994). Resultaten visade att de talare som av
panelen bedömdes ha en god talröst, uppvisade en topp i ljudnivån i frekvensområdet
kring 3500 Hz. Leino introducerade för denna topp begreppet ”the speaker’s
formant”, talarformanten. Detta fynd var av stor betydelse för den första
undersökningen i denna avhandling, då det finns klara likheter mellan röstfunktionen
i tal och populärmusiksång.
Beltsång har studerats av Bestebreurtje och Schutte (2000). Undersökningen
fokuserade på resonansstrategier och stämbandsvibrationsmönster vid beltsång på
vokalerna: /e/a/i/u/. Resultaten visar att vokalen /a/ passar väl för beltsång och att
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inga resonansjusteringar är nödvändiga. Däremot krävdes justeringar av mestadels
första och andra formanten vid beltsång på övriga vokaler för att åstadkomma den
karakteristiska starka och ljusa klang som förknippas med beltsång. Slutenkvoten i
beltsång var över 52 % vilket verkar fungera som ett tröskelvärde för beltsång.
Beltsång är intressant för mina egna undersökningar så till vida att den klang som
uppstår i beltsång ligger nära de klangideal som förekommer i rock-, pop-, och
soulsång.
Björkner et al. (2006) jämförde bl.a. kännetecknen i röstfunktionen i opera-, och
musikalsång. En av undersökningarna behandlade ”halsig” röstklang. Denna klang
används bl.a. av vissa popsångerskor. Resultatet visade en röstproduktion som
påminde om hyperfunktionell fonation. Hopsnörpt svalg, förhöjd första formant och
sänkta högre formanter var några av tecknen därpå.

Sångundervisningens nuläge
Internationellt domineras sångundervisningen inom populärmusikgenrerna och
närliggande genrer som musikal och jazz, av en pedagogik byggd på intuition och
praktisk erfarenhet. Den sångpedagogiska arenan inom dessa genrer domineras av en
handfull sångpedagoger runt om i världen som har skapat metoder och vunnit ganska
stort genomslag inom populärmusikgenrerna och musikalgenrerna.
Amerikanskan Jo Estill har, som jag nämnde i föregående avsnitt, undersökt
olika sångsätt vetenskapligt, men även hennes pedagogiska gärning och metoder har
haft stor genomslagskraft. På senare år har många sångpedagoger etablerat en ”Estillskola” i flera länder inom såväl som utom Europa. Särskilt starkt fäste har denna
metodik fått i Australien och Storbritannien. Estills viktigaste insats kan sägas vara
att hon har satt namn på jämförelsevis väl definierade rösttyper.
Cathrine Sadolin, Danmark, företräder en egen pedagogik och har infört en ny
terminologi, där en del existerande termer givits en ny innebörd. Sadolins pedagogik
och betraktelsesätt har presenterats i bokform (Sadolin, 2000). Inga undersökningar
av vetenskaplig art av den hithörande röstanvändningen har utförts. Sadolin har flera
kontroversiella idéer vad gäller sångarens behov, exempelvis att uppvärmning inte
behövs eftersom stämbanden sitter inuti kroppen och därför håller 37 grader! Sadolin
har dock vunnit många anhängare och bidragit positivt till nya sätt att se på
sångteknik.
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Seth Riggs, verksam i Los Angeles, USA, är en tongivande och eftersökt pedagog
inom detta område. Hans metod, som han kallar ”Speech Level Singing”, är
presenterad i bokform (Riggs, 1998) och är grundad på hans praktiska erfarenheter
och dithörande slutsatser. Riggs sångtekniska grundsyn innefattar en låg
struphuvudsställning i all sång, vilket jag finner rimma illa med en
populärmusiksångares klangideal. Däremot är hans flitiga användning av läppdallret
/l3:/ en användbar övning för de flesta sångare.
I Sverige kan situationen på den pedagogiska fronten beskrivas som kluven. Å
ena sidan förekommer på musikhögskolorna sedan årtionden en organiserad och
seriös utbildning av sångare inom dessa genrer. Några lärare vid dessa institutioner,
bl.a. Margareta Thalén (Sundberg & Thalén, 2001; Sundberg et al, 2004) och jag, har
också medverkat i eller initierat vetenskapliga undersökningar av akustiska och
fysiologiska kännetecken för röstanvändningen. Dessa undersökningar har gjorts på
KTH och Foniatriska avdelningen vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.
Å andra sidan finns också inom området en marknad där metoder och pedagogik
bygger på praktisk erfarenhet och ibland bristande röstanatomisk kunskap.
Ebba Nilsdotters pedagogik (Nilsdotter, 1991) innefattar exempelvis dragning av
tungan, en metod som är omstridd. Några sångare har upplevt en lättnad med
tungmassagen, men de som har upplevt röstproblem av samma behandling verkar
vara fler.
En praktisk fördel med erfarenhetsbaserade vokalmetodiker är att de snabbt kan
implementeras i undervisningen, eftersom de bygger på praktiska experiment utifrån
fysiologiska antaganden. En annan fördel är att de utmanar vår traditionella syn på
sångteknik och därmed banar nya vägar och väcker nya frågeställningar. En brist är
att de i de allra flesta fall inte i tillräcklig grad är grundade på aktuell forskning eller
aktuellt forskningsläge.
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Syfte och innehåll
Övergripande syfte
Denna avhandlings övergripande syfte är att bidra till en vetenskaplig grundval för
en förbättrad sångteknik inom populärmusikgenrer. Avhandlingen syftar också till
pedagogisk och konstnärlig tillämpning av vetenskapliga rön inom dessa genrer.
Genom att analysera konstnärliga uttryck som används inom de populärmusikaliska
genrerna, och kombinera dessa resultat med fysiologisk kunskap om röstens
funktion, vill jag utveckla genreadekvata metoder för att därigenom bidra till att
åstadkomma en brygga mellan röstforskning och röstfysiologi å ena sidan och
sångare, sångpedagoger och relaterade yrkesgrupper å den andra.
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Avhandlingens framväxt
Under flera års professionellt utövande av sång inom olika populärmusikgenrer
kände jag ett behov av att förstå hur olika sångsätts fysiologi var beskaffad och hur
de skilda genrernas sångideal belastade rösten, särskilt från ett rösthälsoperspektiv.
Ur min erfarenhet kunde jag observera att hårda, energiska genrer som exempelvis
rock krävde mer av min röst än exempelvis soulmusik. Även faktorer som tonartsval
spelade en stor roll ur ett röstbelastningsperspektiv, och där fanns tendensen att
placera rocksången i ett individuellt högre tonläge än exempelvis pop, vilket
sammantaget resulterade i erfarenheten att det utgjorde en större påfrestning att
sjunga inom genreidealet för rock än pop och soul. Under en period turnerade jag
med ett dansband och var redan i förväg orolig över hur jag skulle klara att sjunga i
tre till fyra timmar per kväll, något som ju är ganska vanligt inom
dansbandsmusiken. Strategin blev att välja tonlägen för sångerna som kändes
bekväma för min röst och att sjunga med lägre röstvolym.
Dessa upplevelser fick mig att fundera över vilka sångtekniker som underlättar
sång inom populärmusikgenrer. Jag anlitade olika klassiskt skolade sångpedagoger
genom åren men upplevde att det resulterade i uttryck som var oförenliga med
populärmusikens sångideal. Jag läste även om sångtekniker som ”Speech Level
Singing” utvecklat av Seth Riggs (Riggs, 1998). En del av essensen i Riggs arbete
består i att struphuvudet ska hållas lågt oavsett klangideal och uttryck. Vissa av hans
instruktioner gick på tvärs med mina sångtekniska mål och var samtidigt bitvis
röstfysiologiskt tveksamma.
Efter en omgång med litteraturläsning av sångpedagogiska läromedel och samtal
med röstforskaren Johan Sundberg förstod jag att det inte fanns mycket forskning att
tillgå som behandlade röstens funktion inom de populärmusikaliska genrerna.
Följaktligen kunde det då inte heller finnas något genreanpassat, tillförlitligt
sångpedagogiskt läromedel att ta hjälp av. Det fanns alltså inga genreadekvata
metoder att ta till för att förbättra mitt sångkonstnärliga uttryck med hänsyn också till
röstbelastning.
De konstnärliga frågeställningar som föranledde de vetenskapliga
undersökningarna var underbyggda av flera års sång inom olika former av
populärmusik. Först på listan över problem relaterade till det konstnärliga sångliga
uttrycket som jag önskade belysa vetenskapligt var frågan om möjligheten att öka
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sångarens hörbarhet över ackompanjemanget, detta för att minimera risken för att
behöva forcera rösten till den grad att röstskador uppstår, något som jag hade gjort i
min kamp för att höras. Den specifika frågeställningen i Arbete I löd: ”Kan också
populärmusiksångare använda sig av den klassiska sångens strategi att sjunga med
sångformantkluster (SFK) för att uppnå god hörbarhet utan forcerad fonation?”
Resultatet visar att den klassiska sångarens strategi inte är tillämpbar på den typiske
populärmusiksångaren. Den senare kan däremot ha nytta av att höja volymen i
frekvensområdet omkring 3500 Hz i sin monitorlyssning för att öka sin egen
hörbarhet över ackompanjemanget.
I linje med frågeställningen om forcerad fonation, upplevde jag att ett ornament i
mitt sångliga uttryck var särskilt röstkrävande. Generellt anses detta ornament, som
kallas ”dist”, vara starkt kopplat till sångidealen inom högenergisk rock. Detta
ornament måste man i praktiken behärska när man sjunger sådan rockmusik. ”Dist”
verkar kunna skapas på olika sätt med små nyansskillnader ur ett perceptuellt
perspektiv. Det verkar dessutom som att vissa sångare klarar detta utan röstproblem
medan andra får omedelbara röststörningar. Frågeställningen för Arbete II var därför:
”Hur ser den fysiologiska röstinställningen ut när man sjunger med rockornamentet
’dist’?” Resultatet av undersökningen visade att den karakteristiska effekt som
kännetecknar ”dist” skapas av att röstorganets supraglottala strukturer spärrar vägen
för vissa slumpvis fördelade glottala luftpulser. Den individuella förmågan att
upprepat sjunga med detta ornament kan delvis förklaras med utformningen av de
supraglottala strukturerna hos individen.
Min samlade erfarenhet av sånglig gestaltning av populärmusik har givit mig
insikt om att olika subgenrer ställer vitt skilda krav på rösten utifrån konstnärliga
perspektiv och att dessa krav resulterar i fonatoriska skillnader. En viktig fråga blev
då: ”Hur skiljer sig sångsätten inom rock-, pop-, soul- och dansbandsmusik
sinsemellan med avseende på exempelvis glottal adduktion och subglottalt tryck?”
Resultatet av denna tredje undersökning visar att en rocksångare sjunger med högre
subglottalt tryck och närmare pressad fonation än sångare som sjunger inom genrer
som pop, soul och dansband.
Mina konstnärliga och pedagogiska erfarenheter från verksamhet inom olika
populärmusikgenrer har visat att okunnighet ofta leder till onödiga röststörningar hos
utövarna. Vanföreställning om röstfysiologi och en därav ofta följande bristande
röstteknik hindrar sångare från att realisera sina konstnärliga intentioner. Mitt
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sökande efter röstkunskap och utvecklandet av sångteknik har gett mig insikter som
jag känner kan vara av nytta också för andra utövare. Detta ledde fram till
författandet av en praktisk-pedagogisk bok, Stora Sångguiden, som utgör
avhandlingens fjärde delarbete. Målsättningen med boken var att, med utgångspunkt
i de populärmusikaliska genrerna, bidra till att implementera forskningens och
erfarenhetens landvinningar i sångövningar och sångkonst. Jag ville också stimulera
den sångintresserades lust att utveckla sin sångteknik och öka sin allmänna
musikaliska förmåga samt bidra till att öka kunskapen om närliggande, relevanta
ämnen, som tal, elektronik i sång och mikrofonteknik.
De vetenskapliga undersökningarna och den praktisk-pedagogiska boken har
hjälpt mig att tillämpa dessa sångstilar och -ornament på ett sätt som inte automatiskt
leder till ständiga röstproblem. Denna optimering av rösttekniken har som positiv
följd att jag kan återskapa de olika konstnärliga uttryck jag önskar och
interpretationen kräver.
CD:ns främsta prioritet var att gestalta mitt sångliga uttryck, men även
kompositionsarbetet, arrangerandet och textförfattandet liksom de praktisk-tekniska
utmaningarna visade sig vara lärorika. Resultatet är en kombination av genrerna soul
och pop med ett ganska ”torrt” ljud, med volymmässigt accentuerad elbas och
framträdande sång. Instrumenteringen är i huvudsak trummor, elbas, elgitarr, piano,
körsång och solosång. Musikgrunderna (trummor, bas, percussion och piano)
spelades in under livetagningar, varefter pålägg gjordes av sång, tenorsaxofon,
keyboards och akustiska gitarrer.
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Min roll i delstudierna
Arbete I
Hypotesen utvecklades av mig, medan strategi, metoder och design bestämdes av
Johan Sundberg i samråd med mig. Inspelning och insamlande av analysunderlag
utfördes av mig. Analyserna gjordes i nära samarbete med Johan Sundberg.
Artikelförfattandet utfördes av Johan Sundberg med mig i auskulterande funktion.
Arbete II
Frågeställningen genererades av mig som också agerade försöksperson. Strategi,
metoder och design bestämdes av Johan Sundberg i samråd med mig. Inspelning
utfördes i samarbete med Johan Sundberg, Per-Åke Lindestad och Margaretha
Thalén. Analysresultaten studerades av mig, Johan Sundberg och Margaretha Thalén.
Johan Sundberg utförde större delen av artikelförfattandet i samarbete med mig.
Arbete III
Frågeställningen väcktes av mig och jag agerade försöksperson. Strategi, metoder
och design bestämdes av Johan Sundberg i samråd med mig. Inspelning av material
utfördes av mig, Johan Sundberg och Margaretha Thalén. Analysarbetet fördelades
jämnt mellan mig och Johan Sundberg. Artikelförfattandet gjordes av mig med stöd
av Johan Sundberg.
Arbete IV
Bokens disposition, text och övningar såväl som inspelningar och redigering av
inspelat material utformades och utfördes av mig. Innehållet i avsnittet ”Här är din
röst” kontrollerades av docent Stellan Hertegård, och innehållet i avsnittet ”Röstvård
och röststörningar” granskades av docent Per-Åke Lindestad. Bokens samtliga
kapitel språk- och fackgranskades av Johan Sundberg.
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Arbete V
Text, musik och arrangemang, liksom inspelning av sång, körsång, akustiska gitarrer,
saxofon, keyboards och cello samt redigering av allt inspelat material, har jag själv
gjort med undantag för låt nummer tio, som är skriven av Leon Russell, och
arrangemanget av körsången på låt nummer sju, som har gjorts av Sara Borch och
Jessica Norberg. Inspelning av elbas, elgitarr, trummor och piano, samt mixning och
mastring, har utförts av Roger Krieg.
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Samband mellan delarbetena
Avhandlingens olika delarbeten relaterar till varandra på de sätt som beskrivs i
kapitlets inledning. Min inspiration och nyfikenhet att studera vidare har vuxit fram
ur samtliga delar, där intressanta resultat eller frågeställningar har dykt upp. De
vetenskapliga, konstnärliga och pedagogiska delarna har befruktat varandra och
utvecklats i symbios.
I detta avsnitt vill jag peka ut ställen där kopplingarna mellan delarbetena är
särskilt tydliga och konkreta. Här redovisas några sångliga uttryck som undersöks i
den tekniskt-vetenskapliga delen i arbetena I–III, bearbetas pedagogiskt genom
övningsmoment i den praktisk-pedagogiska delen i arbete IV och gestaltas klingande
i arbete V.
-

Talarformanten som nämns i slutsatsen i arbete I, innebär en förstärkning av
frekvensområdet runt 3500 Hz. Sådan frekvensförstärkning kan övas upp
röstligt genom bl.a. träning på nasalerna, något som tas upp i den praktiskpedagogiska boken (arbete IV) på sidorna 28 och 42, övning nr 8, 18 och 19.
En equalizerförstärkning av högfrekvensområdet, som alltså också innefattar
talarformanten, har använts i alla kompositionerna i arbete V. Ett särskilt
tydligt exempel finns på spår nr 10, tid 1:46–1:48.

-

Distornamentet beskrivs vetenskapligt i arbete II och genomgås metodiskt i
arbete IV på sidan 62, övning nr 38. Detta ornament gestaltas konstnärligt i
arbete V på spår nr 4, tid 2:54, och spår nr 9, tid 1:33 och 2:44.

-

De olika sångsätt som beskrivs vetenskapligt i arbete III, genomgås metodiskt
i arbete IV och kan upplevas i sin konstnärliga form i arbete V.
Rockexemplet i arbete III beskrivs i sångtekniska termer i arbete IV på
sidan 45, övning nr 21, och sidorna 62, 63 och 64. Det gestaltas i arbete V,
spår nr 4, tid 2:48–slut, och på spår nr 9, tid 0:19–0:38.
Sångsätt i soul beskrivs vetenskapligt i arbete III. Instruktioner om
vilka de tillhörande inslagen är och hur de utförs ges i arbete IV på sidan 53
och 54, övningarna nr 31, 32, 33 och 63. Soulsång kan kopplas ihop med
gestaltandet i arbete V, spår nr 10, tid 1:05–slut.
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Popens sångsätt som också var föremål för vetenskaplig undersökning i
arbete III, återfinns i arbete IV på sidan 45, övning nr 22, och omnämns även
på sidan 63. Detta sångsätt exemplifieras i arbete V, spår nr 6, tid 0:18–0:54.
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Sammanfattningar av delarbeten
Arbete I: Spectral distribution of solo voice and accompaniment in pop
music
Introduktion
Den frågeställning som låg till grund för detta arbete var huruvida
populärmusiksångare sjunger med ett s.k. sångformantkluster (även kallad
sångformant). Sångformantklustret används av manliga klassiskt utbildade sångare.
Det uppkommer genom att sångaren justerar ansatsröret på ett sätt som leder till att
dess resonanser, de sk. formanterna, bildar ett kluster som ger mycket starka
deltoner. Extra effektivt är detta om klustret skapas i det frekvensområde där
konkurrensen från ackompanjemanget är måttlig. Denna strategi skulle hypotetiskt
kunna fungera som en lösning på det hörbarhetsproblem som ofta återfinns inom den
elektrifierade populärmusiken, både på scen och i repetitionssituationen.
Metod
Undersökningen gällde mansrösten. Fem populärmusiksångare agerade
försökspersoner. Även exempel på några inom populärmusiken vanliga
ackompanjemang (rock, pop, soul, ballad, fusion och funk) spelades in under en
konsert. De analyserades med hjälp av långtidsmedelvärdesspektra (LTAS), och
resultaten jämfördes med motsvarande analyser av kommersiella CD-inspelningar av
klassiska symfoniorkestrar.
Resultat
Den genomsnittliga spektrumlutningen ovanför ca 700 Hz uppgick till -6 dB/oktav
för populärmusikensemblerna och -10,4 dB/oktav för symfoniorkestrarna. Ljudnivån
vid 3000 Hz var alltså genomsnittligt betydligt starkare i
populärmusikackompanjemang än i klassisk musik och allra starkast i ”rock” exemplet. LTAS-analys visade att de fem undersökta sångarna saknade
sångformantkluster. Däremot hade de en svag men markerad topp mellan 3000 och
4000 Hz, alltså ca 1000 Hz högre än det typiska sångformantklustret.
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Figuren ovan visar LTAS av en klassiskt skolad sångare och mig, som sjöng samma melodi men i fritt
valt tempo och tonbildning. Spektrumtoppen vid 3000 Hz i det förra exemplet är ett typiskt
sångformantkluster.

Diskussion och slutsats
Avsaknaden av sångformantkluster i kombination med ackompanjemangets höga
ljudnivå vid höga frekvenser synes alltså förklara populärmusiksångarens svårighet
att höra den egna rösten under konsert och repetition. En höjd ljudnivå i närheten av
3500 Hz kan vara ett sätt att kringgå denna svårighet. Denna effekt borde kunna
uppnås sångtekniskt med en välutvecklad talarformant eller ljudtekniskt med en
filtrering av monitorljudet.
Kommentar: Den ursprungliga frågeställningen undersöktes i en uppsats under
min forskningsförberedande kurs i musikpedagogik. Arbetet kompletterades senare
med omfattande nyinspelningar och en fördjupad analys.
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Arbete II: Vocal fold vibration and voice source aperiodicity in “dist”
tones: a study of a timbral ornament in rock singing
Introduktion
Detta arbete riktade in sig på ett ofta förekommande fonatoriskt ornament inom de
flesta subgenrer inom rocksången, s.k. ”distsång”. ”Dist” används mest som ett
effektinslag, även om det finns sångare som bygger hela sitt sångliga uttryck på detta
ornament.
Bakgrunden till denna undersökning var att många sångare försöker använda sig
av distornamentet men upplever att rösten inte förmår stå emot påfrestningen.
Metod
Lämplig förebild blev David Coverdales sång ”Crying in the rain”. Såväl Coverdale
som själva låten är kända för distsång. Låtens text ersattes av stavelsen /pae/ och vi
dokumenterade flöde, subglottalt tryck och audio under inspelning. Senare
kompletterades materialet med en höghastighetsfilmning, utförd av Per-Åke
Lindestad, Huddinge sjukhus, av mig sjungandes med dist.
Resultat
Resultaten visar att distsång uppkommer av en kombination av periodiska
stämbandsvibrationer och operiodiska vibrationer i supraglottala strukturer. Disttonerna producerades med högt subglottalt tryck, ca 20–45 cm H2O. De operiodiska
vibrationerna i supraglottala slemhinnan ströp slumpmässigt passagen för den
glottala luftströmmen och modulerade på så vis pulsamplitud och slutenkvot i det
transglottala luftflödet (se figuren nedan).
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Figuren ovan visar ett flödesglottogram av en dist-ton. Observera att var tredje vågform är mindre än
de övriga.

Diskussion
Eftersom de supraglottala strukturerna spelar stor roll i distsång, kan vi anta att
slemhinnans individuella rörlighet och utseende i dessa strukturer kan vara
avgörande ur rösthälsoaspekt. Frågan huruvida de bitvis periodiska vibrationerna i
dessa strukturer är mindre påkostande för rösten återstår att utreda. Generellt gäller
att röstvila rekommenderas efter omfattande bruk av dist-toner.
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Arbete III: Phonatory and resonatory characteristics of popular-music
singing styles
Introduktion
Röstbruket skiljer sig påtagligt mellan olika sångsätt, i fråga om så väl genomsnittligt
tonläge och tonstyrka som klangliga ornament. Vissa sångsätt anses potentiellt
skadliga för rösten.
Denna undersökning syftar till att sätta in tre vanliga populärmusikgenrer (rock,
pop, soul) samt genren dansband, och deras respektive sångsätt i fonationskartor där
axlarna representerar genomsnittligt Psub/F0, NAQ/F0 och F2/F1. Frågan lyder: Vilka
är min rösts fonatoriska och resonatoriska karakteristika när jag sjunger i dessa
genrer?
Metod
Inspelningar och dokumentation av materialet samlades in i ekofria rummet vid
Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. Jag sjöng diminuendon med
neutral och pressad fonation på tonerna i en durtreklang (Bb2, D3, F3, Bb3, D4)
medan jag upprepade stavelsen /pae/. Varje sådant diminuendo sjöngs i ett enda
andetag. Dessutom sjöng jag exempel på fyra olika sångsätt representerande rock-,
pop-, soul- och dansbandsmusik. Dessa exempel utfördes i lämpliga tonarter såväl
med originaltext som på stavelsen /pae/ istället för textens stavelser.
Ljudsignalen upptogs på en distans av 30 cm från mun till mikrofon. Subglottala
trycket mättes via det orala trycket under tillslutningen för konsonanten [p].
Resultat
Resultatet visade att rock och dansband är extremer medan pop och soul ligger nära
varandra i mitten på fonationskartorna. Exempelvis är medelvärdena av Psub och F0 i
dansband 9 cm H2O respektive 165 Hz (E3), medan rockexemplet uppvisade
medelvärdena 40 cm H2O och 350 Hz (F4). Korresponderande värden för pop och
soul var 18 cm H2O och 233 Hz (Bb3) respektive 19 cm H2O och 262 Hz (C3). Även
övriga fonationskartor uppvisade liknande skillnader mellan genrerna, dvs. rock och
dansband intog extremlägen med pop och soul i mitten.

21

60

Subglottiskt tryck [cmH 2O]

50

9*TPTP

6*TPTP

3*TPTP

1*TPTP

Max pressad

Min pressad

Max neutral

Min neutral

Rock

40

30

Soul

20

Pop
Dance Band

10

0
0

6

12

18

24

Grundtonsfrekvens [halvtonsteg över 110 Hz]

Figuren ovan visar medelvärden av subglottalt tryck och grundtonshöjd i neutral och pressad sång
samt sång inom rock-, pop-, soul- och dansbandsmusik. Tryckvärden kan jämföras med Titzes
”phonation threshold pressure” multiplicerad med 1, 3, 6 och 9 (streckade linjer).

Diskussion
Att välja exempel ur respektive genre som sångsätten representerar är problematiskt.
Det finns naturliga variationer inom varje genre, och det går alltså att välja en mer
eller mindre typisk version av genrernas sångsätt. Väljer man en ballad från varje
genre så underlättas jämförelser, men de jämförda exemplen blir mindre typiska för
respektive genre. Jag valde därför exempel som uppvisade mer genretypiska
karakteristika i fråga om t.ex. tempo, tonart och intensitet.
Strategin för denna undersökning var att lokalisera var de olika sångsätten
genomsnittligt befann sig inom mitt fonatoriska omfång. Rockens och dansbandens
sångsätt var extrema med hänsyn till subglottalt tryck och grundtonsfrekvens. F1 och
F2 var lägst i soul, möjligen på grund av en relativt låg struphuvudsställning. F1 var
hög och talliknande i rock och pop. Fonationstypen i alla sångsätten var nära neutral
med hänseende till NAQ-värden, vilket verkar vara relevant ur rösthygieniskt
perspektiv.
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Arbete IV: Stora Sångguiden. Vägen till din ultimata sångröst
Mina personliga konstnärliga uttryck i sången, som har analyserats i arbetena I–III
och som illustreras i arbete V, ger givetvis inget heltäckande underlag för en
praktisk-pedagogisk bok i sång. Därför har jag försökt att samla in redan känd
kunskap om röstens funktion och förpackat denna samt en del av analysen av mitt
eget uttryck till en helhet i arbete IV. Boken bygger på och återspeglar i
läroboksform mina erfarenheter som artist och sångpedagog.
Syftet med arbetet var att underlätta sång inom populärmusikgenrer med
bibehållet klangideal och tillfredställande rösthälsa. Tekniken kan ses som en
tillämpning av röstforskning, fysiologi, röstakustik och medicin i allmänhet, och
utnyttjar erfarenheter inom foniatri, röstterapi och klassisk sångpedagogik. Andra
områden av betydelse är exempelvis röstmassage, där spänningar i externa
struphuvudsmuskler åtgärdas, men även traditionell massage, som visats ha god
inverkan på rösten. Efter trettio minuters massage sänktes sålunda talets grundton
med upp till en halvton i en försöksgrupp (Ternström et al, 2000).
En grundläggande utgångspunkt i arbetet är vokal medvetenhet. Sångaren måste
känna sin röst och dess begränsningar, och kunskaper om rösthälsa och sångteknik är
av godo. Sådan medvetenhet och sådana kunskaper ska på inget sätt förta lusten eller
möjligheten att skapa de mest påfrestande klangidealen utan handlar istället om att
veta när det blir för mycket och när röstvila krävs. När rösten säger stopp är
individuellt betingat, eftersom vi uppvisar stora individuella skillnader i
struphuvudets anatomi lika väl som i t.ex. ansiktets utseende. Därför bör man inte
jämföra hur mycket den egna rösten tål med hur mycket andras röster orkar med.
Ett pedagogiskt läromedel i form av en bok kan förstås aldrig ersätta det
personliga mötet mellan en sångstudent och en sångpedagog, men med tanke på att
många sångare använder handböcker för självstudier var det viktigt för mig att skriva
boken med ett enkelt och pedagogiskt språk, i syfte att nå även den ovane läsaren.
Också den medföljande CD:n är ett pedagogiskt komplement för att ytterligare
förtydliga instruktionerna till läsaren.
Boken består av 167 sidor och innehåller 83 övningar, varav 57 även finns
återgivna på den medföljande CD:n. Materialet är uppdelat på 12 kapitel samt en
frågespalt och en ordlista. Inledningsvis behandlas grundläggande röstmoment (t.ex.
”Uppvärmning”); därpå följer den interpretatoriska delen och närliggande
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kunskapsmoment (t.ex. talrösten), och sist återfinns den fördjupande delen (t.ex.
”Röststörningar”).
När man bryter ned de övergripande delarna i varje kapitel, börjar det med den
självklara uppvärmningen och sedan följer röstens tre delar bokstavligen nedifrån
och upp, dvs. andningsapparaten, struphuvudet och ansatsröret. Inom varje kapitel
behandlas sedan moment som hör till respektive röstdel.
Huvuddelen av de 57 övningarna spelades in i sex tonarter, oftast åtskilda av
heltonsmodulationer i avsikt att stimulera utövaren att bredda sitt tonartsval. Detta
gäller lika för kvinnor och män, i samtliga röstlägen, och kan användas för att öva det
egna omfånget. Förebildningen på CD:n utförs för varje övning först av en
kvinnoröst i övningens första tonart; sedan följer nya tonarter med
pianoackompanjemang utan sång, för att ge utrymme för egen övning. Därefter
upprepas samma mönster med en mansröst. Övningarna utformades utifrån följande
kriterier:
I

Övningen ska vara skräddarsydd för genrernas behov.

II

Övningen ska vara melodiskt och rytmiskt låtliknande.

III

Övningen ska innehålla en allmänmusikalisk utmaning.

Viktiga antaganden bakom dessa mål var dels att användandet av ”låtliknande” och i
vissa fall redan kända melodier förkortar övergången mellan sångteknisk övning och
sångteknisk implementering i interpretationsmomentet, dels att inkluderandet av
rytmiska, harmoniska eller melodiska utmaningar i varje övning stimulerar
utvecklingen av den enskilde sångarens allmänmusikaliska förmåga.
Av vikt för innehållet i en bok som är tänkt att vara heltäckande med avseende
på relevant innehåll för populärmusiksångaren är att den tar upp även närliggande
ämnen som “den elektroniska biten”, talrösten och marknadsföring. Detta är ämnen
som alla sångare bör kunna dra nytta av och som bidrar till att vidga kunskapen om
rösten som arbetsredskap.
Inspelningen av den medföljande CD:n utfördes i Voice Centre, Stockholm.
Utrustningen bestod av ett digitalpiano av märket Yamaha modell P-150, en
mikrofon av märket TSM modell MT 47, och ett ljudkort av märket Digidesign
modell Digi 002. Redigeringen utfördes med hjälp av mjukvaruprogrammet Pro
Tools LE.
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Eftersom populärmusik-sångare ofta är gehörsmusiker, blir den metodiska poängen
att sångaren faktiskt kan öva till denna CD på egen hand och sedan ta emot respons
från sin sångpedagog på lektionstid. Detta borde vara en lösning på problemet med
att studenten skickas hem med en läxa på notpapper som hon varken kan läsa eller få
ackompanjemang till.
En viktig pedagogisk tanke var att boken skulle kunna användas både för
sångares självstudier och som uppslagsbok eller övningsbibliotek för sångpedagoger.
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Arbete V: The One
Arbete V är en CD, The One. Innehållet består av tio sånger varav nio är mina egna
kompositioner. Ursprungsidén var att utmana min förmåga att självständigt skapa,
förädla och dokumentera mitt kompositionsspråk och tillika mitt sångliga uttryck.
Efter en initial kompositionsperiod under 2006 följde två repetitionsdagar och
sedan två dagars inspelning av musikgrunderna. Inspelning av påläggsinstrument och
sång samt redigering pågick sedan i tre månader, innan det var dags för mixning och
mastring av hela materialet. Inspelningen av trummor, elbas, elgitarr, piano och
percussion utfördes på S:t Eriksgatan 1 med ljudteknikern Roger Krieg. Utrustningen
var omfattande, men alla färdiga tagningar sparades på ett Digidesign Pro Tools HD
system, där även den slutliga mixen och mastringen ägde rum. Instrumentala pålägg
av keyboards, tenorsaxofon, cello och akustiska gitarrer samt all solosång och
bakgrundskör spelades in och redigerades på Voice Centre, Stockholm, i en mikrofon
av märket Neumann, modell TLM 103, genom en förförstärkare och kompressor av
märket Universal Audio, modell LA 610, till ett ljudkort av märket Digidesign,
modell Digi 002. Redigeringen av allt inspelat material utfördes i Pro Tools LE på
Voice Centre, Stockholm.
En extra stor utmaning, förutom att ta alla konstnärliga beslut själv, var att rent
praktiskt, tekniskt, spela in mig själv. I brist på assistans blev jag tvungen att trycka
på inspelningsknappen, springa in i sångbåset, och hoppas att tagningen skulle bli
tillräckligt bra för att denna tidskrävande aktivitet inte skulle behöva upprepas i
oändlighet.
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Allmän diskussion
Detta kapitel innehåller kortfattade kommentarer till arbetet med de fem
avhandlingsdelarna. I avsnitten ”Konstnärliga kommentarer” och ”Pedagogiska
reflektioner” fördjupas kommentarerna runt arbete IV och arbete V. I det avslutande
avsnittet ”Frågor för framtida forskning och utvecklingsarbete” presenterar jag några
av mina visioner.
Arbete I sträcker sig över lång tid. Det initierades 1996 och publicerades 2002.
Under och efter denna period har forskningsverktygen effektiviserats väsentligt.
Metoderna för LTAS-analys, som var huvudsakligt analysverktyg i denna
undersökning, utvecklades från en bokstavlig ”klipp & klistra”-metod till ett
datorbaserat användarvänligt röstforskarverktyg.
I slutsatsen till denna undersökning nämner jag möjligheten att förstärka
frekvenserna i sångarens medhörning, i det område där popsångaren uppvisade en
liten spektrumtopp (3500 Hz). Detta skulle öka röstens hörbarhet över
ackompanjemanget. Detta har jag själv använt mig av många gånger sedan dess och
har funnit att det är en mycket god lösning på hörbarhetsproblem som medför risk för
forcerad fonation.
Det kan påpekas att en del ljudtekniker befarar att en kraftig förstärkning av
dessa frekvenser ökar risken för rundgång, och att klangen i monitorljudet kan bli
vass och påträngande. Just denna delfråga är också delvis överspelad eftersom s.k.
in-ear-system har blivit allt vanligare, även i mindre sammanhang. I sådana
monitorsystem placeras en hörsnäcka i sångarens öra, och därigenom elimineras
problemen med hörbarheten. Sångaren får i princip tillgång till obegränsad volym i
valfria frekvensområden.
Likheten mellan talarformanten och popsångarens spektrumtopp skulle vara
intressant att undersöka närmare, för även om hörbarhetsproblemet delvis har lösts så
finns den estetiska aspekten kvar. Denna aspekt poängteras i Leino (1994), där
lyssnarpanelens uppgift var att skatta rösternas egenskaper längs en skala som gick
från ”god” till ”dålig” talröstkvalitet. Resultatet visade att talröster som uppvisade en
puckel vid ca 3500 Hz bedömdes som ”goda”. Huruvida en sångröst med liknande
spektrumtopp skulle betecknas som ”god” låter jag vara osagt, men frågan är
onekligen spännande.
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Undersökningarna i arbete II och arbete III har haft mig som enda representant för
populärmusiksången. Detta är till fördel med tanke på att avhandlingen gäller
musikalisk gestaltning, ett område där den enskilde utövarens konstnärliga uttryck
utgör ett viktigt inslag. Jag har lång erfarenhet och utbildning i sång inom dessa
genrer och bör därför kunna antas vara en god representant. Detta hindrar inte att det
naturligtvis skulle vara givande att undersöka ett större antal försökspersoner.
Röstbruket inom populärmusikgenrerna skiljer sig inte nämnvärt mellan kvinnor
och män, även om kvinnors röstlägen ligger högre. Likväl är det förstås även
intressant att vidare undersöka den kvinnliga rösten utifrån frågeställningar liknande
dem som är utgångspunkt för arbete II och arbete III.
Vad gäller produktion av dist-toner, som beskrevs i arbete II, är det frestande att
fundera på om det kunde vara möjligt att frambringa dist-toner också på andra sätt. I
det undersökta fallet åstadkoms effekten genom att strukturer i den övre delen av
larynxtuben försattes i vibration bl.a. med hjälp av korsläggning av de översta
delarna av arytenoidbrosken. Det är möjligt att andra sångare inte har samma
morfologiska förutsättningar för en sådan korsläggning och därför hittar en annan
dist-strategi. Den enskilde sångaren kan alltså kanske finna en väg till sitt alldeles
egna sätt att producera dist-ornamentet, anpassat till egna morfologiska
förutsättningar. Exempelvis uppvisade analysen tidvis en periodisk underton på en
tredjedel av F0 som producerades av vibrationer i de supraglottala strukturerna. Detta
var ett intressant stickspår som fick mig att undra om det kanske är mindre
ansträngande för rösten att sjunga med dist när denna underton uppkommer.
Fiberlaryngoskopi medför vissa metodologiska svårigheter. Många upplever mer
eller mindre starkt obehag när fiberskopsonden införs genom näsan och placeras i
svalget. Detta kan i sin tur göra det svårt att utföra dist-tonerna på ett representativt
sätt. I mitt eget fall störde fiberskopsonden obetydligt, så resultatet borde därför vara
typiskt för mitt sätt att sjunga dist-toner. Å andra sidan begränsar dessa svårigheter
naturligtvis metodens användbarhet i en undersökning med många försökspersoner.
Rösthälsoaspekten av distsång är av stort intresse – traditionellt antar man att
detta sångsätt är rösthälsovådligt. Den mekanism som ger upphov till distsång är en
aryepiglottisk hyper-sfinkter dvs. en sammanträngning av de översta strukturerna i
larynxtuben (Estill 1989). En sådan kraftig ihopträngning åstadkoms genom att
arytenoidbroskens högsta delar lutas framåt och epiglottis lutas bakåt. Om det är så
att det är dessa supraglottala strukturer som alstrar dist-toner, då borde det vara
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möjligt att utföra dem utan alltför hård press på stämbanden. Å andra sidan sitter
dessa strukturer mycket nära stämbanden, så justeringen av arytenoidbroskens och
epiglottis läge kan vara svår att utföra utan att också stämbanden påverkas. Detta gör
denna fråga extra intressant för framtida undersökningar.
I arbete III beskrevs röstanvändningen i rock-, pop-, soul-, och dansbandsmusik.
I valet av låtmaterial för respektive sångsätt utgick jag från vad som enligt min
mening är genretypiska exempel. Detta innebar att soul och pop representerades av
medium-tempo-ballader, dansband av en ”up-tempo-låt” och rock av en låt med hård,
tung medium-tempo-karaktär. Det är möjligt att resultatet skulle ha blivit annorlunda
om de valda exemplen hade varit mer lika varandra i tonart och tempo. Å andra sidan
hade exemplen i så fall knappast varit riktigt typiska.
Det vore även värdefullt att kartlägga hur andra populärmusiksubgenrer skulle
placera sig i en sådan fonationskarta. Detta kunde i objektiva mått t.ex. visa om andra
försökspersoner använder andra och kanske fonatoriskt sett mera krävande eller
riskabla strategier. Det finns god anledning att anta att de hårdare genrer som
återfinns inom hårdrocken ligger i ett ytterläge i fonationskartan, medan sångsätt som
kännetecknas av lägre röststyrka och lägre tonarter, t.ex. singer & songwritergenren,
skulle ligga i motsatta änden.
Avsikten med boken Stora Sångguiden (arbete IV) var att skapa en pedagogiskt
utformad handbok som kunde användas praktiskt av sångare och sångpedagoger som
arbetar inom populärmusikgenrerna. Stora Sångguiden har blivit recenserad i ett
flertal tidskrifter nationellt såväl som internationellt och bemötandet har varit
övervägande positivt. Jag upplever även i mitt möte med sångare och sångpedagoger
att boken har fyllt ett behov.
Röstforskningen inom området har på senare tid intensifierats och nya rön
behöver nå såväl sångare som sångpedagoger. Allteftersom forskningen alltså gör
framsteg uppkommer givetvis behov av att uppdatera och förnya innehållet i boken.
Att komplettera boken med en repertoardel, eller kanske rentav en repertoarbok
verkar vara ett naturligt nästa steg. De flesta övningar är utformade så att distansen
mellan teknisk övning och framförande ska bli så kort som möjligt. Övergången från
övningar till den interpretatoriska delen, t.ex. i kapitlet ”Giget”, skulle säkert kunna
ytterligare underlättas av en sådan repertoardel – eventuellt i form av en separat
volym. En sådan bok skulle behandla de övergripande genrerna rock, pop, och soul,
och underlätta inlärningen av genrespecifika effekter som exempelvis soulstilens
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användning av öppen nasalisering, eller genrespecifik frasering och ornament som
dist eller wail.
Den huvudsakliga anknytningen mellan avhandlingens ljudande del (CD, del V)
och dess övriga innehåll är att CD:n gestaltar mitt konstnärliga uttryck och delvis
dokumenterar sångsätt som finns beskrivna i boken och i de olika artiklarna.

Konstnärliga kommentarer
Konstnärligt uttryck vid inspelning i studio betyder ofta i princip obegränsade
möjligheter att korrigera och förädla det slutliga resultatet. Därför är också den
vanliga inställningen att endast det optimala är gott nog. En mer eller mindre vanlig
producentattityd är att inspelningen ska optimeras utifrån den enskilde sångarens
förmåga och materialets karaktär. Detta är en ståndpunkt som följer av
inspelningsproducentens roll. För sångaren kan det innebära högsta möjliga tonläge,
starkast möjliga dynamik och hård fonatorisk press.
Sångaren ställs därmed ofta inför fysiologiska problem under en efterföljande
konsertturné, då uppgiften är att gång efter gång, kanske kväll efter kväll,
reproducera sin inspelade insats i uppspelningssituationen. Detta kan innebära större
påfrestningar för rösten än vad den tål. Det en röst orkar med under ett enskilt
inspelningstillfälle är säkert mer än vad den orkar med vid konserttillfällen som kan
återkomma många dagar i följd och där ett flertal låtar ska framföras.
Den praktiska lösningen på detta problem kan vara en blandning av god
sångteknik samt musikaliska och tekniska hjälpmedel, i form av transponeringar av
sånger, dubblering av solostämman eller ”playback”, dvs. mimande till förinspelad
solosång.
Ur musikbranschens perspektiv är dessa svårigheter irrelevanta. Den inspelade
produktens försäljningsframgång är själva grunden för konsertengagemang. Det är
troligen endast sångaren själv som uppfattar faran, men problematiken blir uppenbar
för envar den dag då en eller flera konserter måste ställas in till följd av sångarens
röstproblem. Detta får kännbara ekonomiska följder också för inblandade intressenter
som arrangörer, boknings- och produktionsbolag, musiker, körsångare, dansare,
managers och alla andra som tjänar pengar när sångaren framträder live.
I min musikaliska gestaltning av arbete V försökte jag redan i producentrollen
anpassa mig tonartsmässigt till en presumtiv kommande följd av konserter. Avsikten
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var att utröna dels om en sådan anpassning kunde vara en lösning på det ovan
nämnda problemet, dels vad den skulle betyda för det konstnärliga slutresultatet. Mitt
subjektiva intryck blev att den enskilda låten tenderade att förlora i potential, vilket
ledde till att jag övergav denna strategi.
Jag upplever att de sånger som jag komponerat själv och valde ut att ta med i
arbete V bara undantagsvis var tillräckligt utmanande för att jag skulle söka och
finna nya sångliga uttryckssätt. Detta kan bero på att mitt huvudsakliga konstnärliga
uttrycksmedel är sången snarare än det egna komponerandet. Å andra sidan har det
egna komponerandet och arrangerandet samt inspelningen och redigeringen av arbete
V stimulerat min utveckling i dessa avseenden.
En konstnärlig vision är ett komponerande som är bättre välanpassat till mitt
sångliga uttryck men också en ny resa ut i fantasin för att hitta nya spännande uttryck
för instrumentering, arrangemang och ljudbild.
Mitt intresse för röstforskning bottnar i kopplingen till den konstnärliga
forskningen. Konstnärlig forskning är betydelsefull för röstforskningen såtillvida att
det handlar om att undersöka sångliga uttryck som de facto används i en konstnärlig
verklighet. Röstforskning innehåller betydligt mer än så, men det är just
röstforskning, i symbios med det sångligt konstnärliga, som fascinerar och intresserar
mig.

Pedagogiska reflektioner
Som jag nämnde i inledningen skiljer sig sångpedagogarbetet åt beroende på om man
verkar inom populärmusikgenrerna eller inom den klassiska musikens genrer.
De studenter som kommer till mig är populärmusiksångare, och de har ofta en
kort tidshorisont (se ovan, avsnittet ”Populärmusiksångares musikaliska bakgrund”).
Motivet för besöket är vanligen att de vill ha sångteknisk hjälp med ett specifikt
moment eller få tips och råd om röstvård inför krävande uppgifter. Man kan i det
hänseendet likställa den populärmusikaliska sångpedagogens arbetshorisont med
logopedernas. Det finns förstås undantag, sångare som kontaktar en sångpedagog för
att långsiktigt förbättra sin sångliga förmåga, men i praktiken fungerar
populärmusikens sångpedagog mer som problemlösare och kortsiktig coach än som
långsiktig röstbyggare. Detta ställer förstås speciella krav på dessa sångpedagoger.
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De måste ha god förmåga att på kort tid kartlägga elevens problem och leverera en
lösning på det.
Bland de specifika sångmomenten är det återigen registerfunktionen som jag i
första hand vill uppmärksamma (se även nedan, avsnittet ”Frågor för framtida
forskning och utvecklingsarbete”). I boken (arbete IV) valde jag att använda den
vanligaste terminologin, bröstregister och falsettregister, väl etablerade benämningar
som accepteras inom de flesta röstyrkesgrupper. Jag upplever dock att dessa
registerbenämningar blir otillräckliga och torftiga från ett praktiskt perspektiv.
Kanske måste vi lämna frågan om hur röstregister ska benämnas, och i stället gå in
för att studera den fysiologiska röstinställningen för de många olika klanger en
sångare kan åstadkomma genom att utnyttja struphuvudets olika
inställningsmöjligheter.
Ett viktigt faktum inom populärmusiksång är att ”sound” går före rösthälsa. Går
det i så fall att skapa metoder och tekniker som leder till god sångteknik inom ramen
för de klang- och uttrycksideal som finns inom populärmusiksången? Enligt min
erfarenhet blir svaret: Ja! Visserligen används ibland både höga subglottala tryck och
pressad fonation, men de flesta sångare kan säkert coachas fram till en strategi som
minimerar röstpåfrestningen. Nyckeln till god rösthälsa måste därför vara höjd
kunskapsnivå för såväl sångpedagoger som sångare inom dessa genrer. För sångarens
del är det särskilt viktigt att öka förtrogenheten med de egna individuella röstliga
begränsningarna och att utveckla och förfina förmågan att lyssna till röstens signaler
på rösttrötthet.

Frågor för framtida forskning och utvecklingsarbete
Arbetet med denna avhandling har lett fram till en vision innehållande frågor som
bör undersökas i framtiden.
Det vore önskvärt att sätta ihop en liten grupp röstprofessionella personer med
olika bakgrund och specialiteter med uppgift att skapa en enhetlig röstterminologi
som kan användas också inom populärmusikgenrerna. Röstfrämjandet tog initiativet
till en sådan grupp för ett antal år sedan. Resultatet blev en skrift på svenska,
Rösttermer (Sundberg et al., 1996). Där ingår emellertid inte termer kopplade till
sångsätten inom populärmusiken. Terminologin är inte heller internationellt
förankrad, vilket vore önskvärt. Jag själv gav ut en termlista på svenska som
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anpassats till populärmusikgenrerna (Zangger Borch, 1995). Den är dock mer
allmänt hållen och behandlar inte uteslutande specifikt sångliga företeelser och
begrepp. Denna termlista återfinns i reviderat och utvecklat skick i arbete IV.
Att röstfunktionen i populärmusiken beskrivs med ändamålsenliga och entydiga
termer är angeläget. Inom sångpedagogiken brukar man använda terminologin från
den klassiska sångtraditionen; avsaknaden av adekvata begrepp för företeelser som är
specifika för de populärmusikaliska genrerna innebär emellertid en risk för att den
pedagogiska processen hämmas. Termen ”huvudklang” förknippas normalt med
stämbandsslutning i falsettregistret, medan falsettregister utan fullständig
stämbandsslutning brukar användas i populärmusik. Bristen på adekvat terminologi
kan alltså leda till sämre pedagogisk kommunikation. Samtidigt är det viktigt att vi
inte använder nya termer för redan kända röstfunktioner enbart för att de ska
användas i ett nytt sammanhang.
En vanlig fråga jag får när jag håller föredrag, är om samma sångare kan sjunga
såväl klassisk musik som populärmusik på ett trovärdigt sätt ur ett klangligt
perspektiv. Mitt svar har varierat under åren och mitt nuvarande svar är: Fysiologiskt
sett, ja; konstnärligt sett, vet ej! Fysiologiskt kan vi lära oss att reglera de skilda
delarna i röstorganet separat. Med det menas att om vi på ett ögonblick kan gå från
exempelvis sänkt struphuvud och vidgat svalg till högt struphuvud i luftig falsett, då
kan vi också åstadkomma en klang som rimmar väl med respektive genre. En
följdfråga blir då om interpretatoriska kvaliteter som musikalisk nyansering och
frasering är generella eller genrespecifika; en annan om övriga interpretatoriska
kännetecken kan tillämpas lika trovärdigt inom alla genrer eller om varje genre
kräver vidare fördjupning.
Jag har en sångpedagogisk vision, kopplad till frågan ovan, som handlar om att
skapa en ”vocalizer”. Idén går ut på att i bokform presentera ett antal instruktioner
eller ”reglage” för varje röstparameter (andningsapparaten, struphuvudet och
ansatsröret). Dessa instruktioner kan ha formen av en uppsättning i förväg mer eller
mindre bestämda fonatoriska och resonatoriska kombinationer som ger en viss klang.
Lär man sig denna teknik på djupet skulle det i teorin kunna innebära att man rent
rösttekniskt skulle vara polyglott med avseende på genre så att man de facto kunde
växla repertoar obehindrat.
Under min forskarutbildning hade jag förmånen att få auskultera i foniatri.
Under dessa sejourer blev det väldigt tydligt för mig att vi sångare verkar ha
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utvecklat en extrem lyhördhet för våra röstegenskaper. Vi känner i halsen allt som
finns – och ibland sådant som inte finns. Även när en erfaren foniater undersöker
sångarens stämband genom laryngoskopi, så händer det att denne inte hittar något
fel, trots att sångaren känner att rösten inte fungerar. Detta kan förstås bero på
psykologiska faktorer som känslor och stämningar, att man genom att känna efter för
mycket fallerar sångtekniskt av rädsla för att rösten inte kommer att fungera. Kanske
foniatrernas undersökningsverktyg i framtiden kommer att förfinas så att de bättre
kan synliggöra den röststatus som sångarna känner. Möjligen behövs instrument som
i detalj kan undersöka status i struphuvudets muskler, muskelfästen och
nervförbindelser, och, kanske i än högre grad, stämbandsslemhinnans mikrostruktur.
Ett välkänt fysiologiskt faktum är att stämbandsmusklerna inte växer till följd av
träning. Å andra sidan kan många vana röstanvändare vittna om att de känner sig mer
rösttrötta i början av en termin efter en period av ledighet samt att röstkonditionen
ökar successivt under terminens gång. Man kan undra vad bakgrunden till detta är: är
det koordination och teknik som behöver uppövas efter en viloperiod, eller kan det
vara adrenalinpåslaget som sätter igång den fysiologiska beredskapen för
röstaktivitet? Denna fråga kan bilda utgångspunkt för en forskningshypotes som är
viktig för alla typer av professionella röstanvändare. En lovande uppslagsända
presenterades nyligen av en amerikansk forskargrupp som lanserade hypotesen att
röster som klarar hård röstpåfrestning har celler i stämbanden som bildar ett protein
vilket i sin tur skyddar stämbandsslemhinnan. Preliminära resultat presenterades vid
konferensen ”Occupational voice research”, San Antonio, Texas, USA, 2007
(Södersten, 2008).
Slutligen vill jag nämna att jag de senaste åren har märkt av ett ökande intresse
från sångpedagoger och sångcoacher från populärmusikgenrerna vad gäller att ta del
av och delta i vetenskapliga undersökningar. Jag har även noterat en motsvarande
nyfikenhet från etablerade röstforskare rörande framtida vetenskapliga studier av
sång inom populärmusikgenrer, gällande såväl konstnärliga, fysiologiska som
pedagogiska aspekter.
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Tack
Min första undersökning var inriktad på att försöka kartlägga vilka faktiska
skillnader av sångteknisk natur som finns mellan den klassiska musikens sångteknik
och populärmusiksångarens teknik. Detta ledde senare till ett försök att skapa en
genreadekvat metod för populärmusiksångaren som sedan förpackades och utgavs i
en instruktionsvideo för sångare (Zangger Borch, 1994). Processen med inspelning
av instruktionsvideon ledde fram till en del nya frågeställningar och hypoteser, vilket
föranledde mig att kontakta röstforskaren Johan Sundberg. Vårt samarbete har
fortsatt sedan dess. Johan har fått stå ut med tonvis av frågor om rösten, och han har
handlett mig med van hand genom artiklarna samt tålmodigt korrekturläst min bok,
varav samtliga ingår i denna avhandling. Johan har en unik pedagogisk förmåga att
omvandla komplicerade frågor till lättbegripliga självklarheter. Han är dessutom
alltid en underhållande föredragshållare och outtröttligt noggrann i den vetenskapliga
processen. Johan Sundberg är min stora röstinspiratör och jag har honom att tacka för
mer än jag får plats med i denna text.
Eftersom forskning om populärsångarrösten var en ganska ny företeelse 1996, så
fanns heller inga upptrampade stigar. Under ett tiotal år arbetade jag och Johan utan
att riktigt veta om det skulle kunna leda till ett avhandlingsarbete. Kombinationen av
konstnärlig och teknisk forskning samt pedagogiska inslag hade inte riktigt någon
naturlig hemvist. Men det ändrades när jag kom i kontakt med Luleå tekniska
universitet, Institutionen för musik och medier, och professorerna Sverker Jullander
och Sture Brändström. Jag vill rikta ett stort tack till dem för god handledning och
lärorik miljö.
Min hustru Sara har haft en helt avgörande roll i såväl denna avhandling som i
min övriga verksamhet, ett perfekt bollplank i livets alla frågor. Mina tre barn
Jessica, Alex och Elton ska förstås ha en jättekram för att ni finns och ständigt är en
källa till inspiration och glädje. Min far, professor Kurt Borch, har även han blivit
bombarderad med frågor av röstmedicinsk karaktär och har tålmodigt svarat och
förklarat. Jag misstänker att det inte är helt utan tillfredställelse han ser att detta
frågande har mynnat ut i en avhandling.
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Jag vill dessutom varmt tacka alla medförfattare, foniatrer, musiker, sångare,
ljudtekniker, förläggare och bollplank som har bidragit med sin tid och talang. Mitt
tack går också till SMI, Stockholms Musikpedagogiska Institut, som har stöttat mig
med ekonomisk hjälp, liksom till Röstfrämjandet, som står för förvaltningen av
Patricia Grammings minnesfond, vilken har bidragit med ekonomiskt stöd för
genomförande av mina studier.
Till sist vill jag ägna en tacksamhetens tanke åt min älskade mor och åt min gode
vän

Aase Zangger
1942–1999
&
Staffan Scharin
1967–2007

Daniel Zangger Borch
Stockholm 2008
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Appendix
Tempo, tonart, karakteristika och instrumentering för låtarna i arbete V.

Spår 1. – What I do
Tempo: Bpm 108.
Tonart: a-moll med modulation till B-dur i refrängerna.
Karakteristika:
Stark baslinje och dominerande sång av call & response-natur i refrängerna.
Instrumentering:
Trumset, percussion, elbas, akustisk gitarr, keyboards, piano, solosång, kör.

Spår 2. – I need that loving
Tempo: Bpm 105.
Tonart: d-moll med modulation till a-moll i refrängerna.
Karakteristika:
Accentuerat percussionspel, sporadiska inslag av tenorsaxofon.
Instrumentering:
Trumset, percussion, elbas, tenorsaxofon, keyboards, solosång, kör.

Spår 3. – A part of the show
Tempo: Bpm 100.
Tonart: C dur.
Karakteristika:
Melodisk gitarrslinga, tät ljudbild.
Instrumentering:
Trumset, percussion, elbas, elgitarr, keyboards, piano, solosång, kör.

43

Spår 4. – Search no more
Tempo: Bpm 168.
Tonart: a-moll med modulation till G-dur i refrängerna.
Karakteristika:
Körarrangemang av gospelkaraktär och dubblerad solosång i bryggor.
Instrumentering:
Trumset, percussion, elbas, akustisk gitarr, keyboards, piano, solosång, kör.

Spår 5. – Beautiful
Tempo: Bpm 66.
Tonart: G-dur med modulation till E-dur i refrängerna.
Karakteristika:
Akustisk gitarr med frekventa ackordbyten.
Instrumentering:
Trumset, percussion, elbas, elgitarr, keyboards, piano, solosång, kör.

Spår 6. – Fly high
Tempo: Bpm 100.
Tonart: a-moll med modulation till G-dur i refrängerna.
Karakteristika:
Duett med Sara Borch och latininspirerad nylonsträngad akustisk gitarr.
Instrumentering:
Trumset, percussion, elbas, nylonsträngad akustisk gitarr, Wurlitzer, piano, solosång,
kör.
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Spår 7. – Higher ground
Tempo: Bpm 102.
Tonart: F-dur.
Karakteristika:
Pianodominerat arrangemang.
Instrumentering:
Trumset, percussion, elbas, orgel, piano, solosång, kör.

Spår 8. – The one
Tempo: Bpm 64.
Tonart: Bb-dur med modulation till Gb-dur i refränger.
Karakteristika:
Ett lätt ostämt piano som ledande instrument tillsammans med solosång.
Instrumentering:
Trumset, percussion, elbas, piano, cello, solosång.

Spår 9. – Peace to the valley
Tempo: Bpm 100.
Tonart: Bb-dur.
Karakteristika:
Distad elgitarr och körarrangemang av gospelkaraktär.
Instrumentering:
Trumset, percussion, elbas, elgitarr, orgel, solosång, kör.

Spår 10. – A song for you
Tempo: Bpm 50.
Tonart: c-moll.
Karakteristika:
Endast en stråkpad och solosång.
Instrumentering:
Stråkpad och solosång.
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Spectral distribution of solo voice and
accompaniment in pop music
Daniel Zangger Borch1 and Johan Sundberg2
From the 1Stockholm Music Conservatory, Box 17 528, SE-118 91 Stockholm, and 2KTH Voice Research Centre,
Department of speech music hearing, SE-10044 Stockholm, Sweden

Log Phon Vocol 2002; 27: 37 –41
Singers performing in popular styles of music mostly rely on feedback provided by monitor loudspeakers on the stage. The
highest sound level that these loudspeakers can provide without feedback noise is often too low to be heard over the
ambient sound level on the stage. Long-term-average spectra of some orchestral accompaniments typically used in pop
music are compared with those of classical symphonic orchestras. In loud pop accompaniment the sound level difference
between 0.5 and 2.5 kH z is similar to that of a Wagner orchestra. Long-term-average spectra of pop singers’ voices showed
no signs of a singer’s formant but a peak near 3.5 kH z. It is suggested that pop singers’ difculties to hear their own voices
may be reduced if the frequency range 3– 4 kHz is boosted in the monitor sound.
Key words: pop music, singing, long-term-average spectrum, accompaniment, auditory proprioception.
Johan Sundberg, KTH Voice Research Centre, Department of Speech Music Hearing, KTH (Royal Institute of Technology),
SE-100 44 Stockholm. Tel.: 468 790 7873. Fax 468 790 7854. email pjohan@speech.kth.se

IN TR OD U CTION
In solo singing it is obviously important that the
singer’s voice can be readily heard against the background of the orchestra. In classical singing, the
singer’s formant has been found to be an elegant
solution to this problem. The singer produces strong
partials in a frequency range where even a loud
orchestral accompaniment generates partials of comparatively low amplitude (7). In singing of popular
music, the situation is different. A loud accompaniment is typically provided by synthesizers, electrically
amplied instruments and a drum section. As the
singers use microphones, the audibility of the singer’s
voice is generally taken care of by the sound engineer.
To achieve an appropriate degree of phonatory
control, singers need to hear their own voices. In pop
music this is often difcult or even impossible because
of the elevated sound level of the accompanying
instruments. N ormally special monitor loudspeakers
placed on the stage are used to provide this feedback.
A problem frequently encountered in live concert
situations is that the possibilities to raise the volume
of the singer’s voice in the monitor system are limited
by the risk of generating feedback noise or scream.
In-ear systems recently have been introduced as an
© 2002 Taylor & F rancis. ISSN 1401-5439

alternative, which, however, are associated with certain problems. If applied binaurally in-ear phones
reduce the singer’s auditory contact with the fellow
musicians, and this limits the possibilities to live
improvisation and exchange of information between
and during performances. A monaurally applied inear phone creates a highly unnatural sound image.
Pop singers often tend to use extreme degrees of
vocal loudness and phonatory press when they perform. One reason may be that otherwise they cannot
hear their own voice. In other words, the masking
effect of the accompanying instruments may deprive
them of their auditory proprioceptive feedback. This
masking is determined by the sound level and the
spectrum of the accompaniment. Thus, pop singers’
risk of voice damage seems related to these sound
characteristics.
G iven this background , it seemed worthwhile to
investigate the spectral distribution of solo voices as
well as of various kinds of accompaniment typically
used in pop music. The investigation was limited to a
male singer. The ndings will be discussed with regard to the possibilities to improve the audibility of
male solo singers’ voices without jeopardizing their
vocal health and personal voice quality.
Log Phon Vocol 27
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Table 1. Instruments used in the different accompaniment sounds analyzed
N umber

Instruments playing

1

D rums, Electric bass, Percussion, Electric
guitar with distorted sound played single
string, Tenor saxophone, Digital piano
D rums, Electric bass, Electric guitar with
distorted sound played single-string, Digital
piano
D rums, Electric bass, Electric guitar with
distorted sound played with power chords,
Tenor saxophone, Percussion
D rums, Electric bass, Electric guitar, D igital
piano, Percussion, Tenor saxophon e
D rums, Electric bass, Electric guitar with
distorted sound played with power chords,
Tenor saxophone
D rums, Electric bass, Percussion, Electric
guitar, Tenor saxophon e

2
3
4
5
6

WA M ozart, L Beethoven, P Tschaikovsky and R
Wagner.
Six excerpts representing different examples of
common pop music styles were selected from the
‘‘F asching’’ material and digitized, see Table 1.
All excerpts were examined by means of long-termaverage spectrum (LTAS) analysis (2), using the
SO U N D SW ELL workstation program package (8). As
the upper limit of the pitch range typically reaches
A4, the analysis bandwidth was 400 H z.
The reproducibility of LTAS was tested by comparing analyses of 10, 20, 30 and 40 s duration of
singing and a typical example of accompaniment. The
results show that for singing and also for orchestral
sound, a stable LTAS was obtained after about 20 s
(see F ig. 1). The LTAS of instrumental music, however, varied considerably depending on the combination of instruments played, as expected.
R ESU LTS

M ETH OD
The investigation focuses on the vocal style commonly used in the so-called main stream popular
music area, henceforth pop music. F our different sets
of recordings were made: (1) a live recording of a pop
concert with a male soloist performing at the
‘‘F asching’’ music house in Stockholm; (2) studio
recordings of a musical excerpt as performed by the
same pop singer and an opera singer; (3) studio
recordings of four different pop singers’ performances of the solo voice of different songs from the
pop repertoire; and (4) copies of excerpts from commercial recordings of classical orchestral music by

F igure 2 compares LTAS of the pop singer and an
operatic tenor who sang the same excerpt in the same
key, duration 17 s, approximately. Both singers used
tempo and phrasing of their own choice. In the
graph, both spectra were normalized such that the
highest LTAS level was set to zero dB. The greatest
difference between these two voices concerned the
singer’s formant. As expected, the operatic tenor
voice exhibited a clear LTAS peak at 2.9 kH z. The
pop singer, on the other hand, showed no corresponding peak and a more continuously falling LTAS
curve. Thus, his voice apparently lacked a singer’s
formant.

Fig. 1. R eproducibility of LTAS as demonstrated by analyses of 20, 30 and 40 s duration of singing and a
typical example of pop music accompaniment.
Log Phon Vocol 27
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Fig. 2. LTAS of a pop singer and
an operatic tenor singer who sang
the same excerpt in the same key.
In the case of the operatic singer, the level below
the singer’s formant peak is lower than in the case of
the pop singer. This would reect a higher frequency
of the third formant combined with a lower frequency of the second formant in front vowels. A high
third formant adds to the prominence of the singer’s
formant peak and a low second formant in front
vowels reduces the vowel dependence of the singer’s
formant peak and thus contributes to timbral equalization of vowels (6). The pop singer showed a considerably higher level near 3.5 kH z than the opera
singer. This would be due to higher frequencies of the
fourth and fth formants.
The same pop singer’s LTAS can be compared
with the LTAS of the four other pop singers in F ig.
3. The curves vary within a range of about 93 dB
between 2.5 and 4 kH z. N one of the curve exhibits a

peak similar to the tenor’s singer’s formant. R ather,
the curves are characterized by a set of two or three
lower, less prominent peaks and a more continuous
overall decrease of level with increasing frequency.
Also, all curves show a peak somewhere between 3.5
and 4 kH z. F igure 3 shows that all these pop singers
lacked a singer’s formant. F urthermore, LTAS of the
pop singer shown in F ig. 2 does not deviate from
those of the other voices in any remarkable way. This
indicates that this singer was reasonably representative for pop singers in general.
The singer’s formant has been found to increase
the perceptibility of a singer’s voice in the presence of
a loud orchestral accompaniment; a long-term average spectrum of a classical symphonic orchestra typically shows a peak near 0.5 kH z and a rather steep
slope above this frequency (6). This implies that the

Fig. 3. LTAS of the pop
singer shown in F ig. 2 and of
four other pop singers
performing songs of more
than 60 s duration.
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that the singer’s formant is located in a frequency
region where the competition from the accompaniment is moderate. In a sense, then, the operatic singing
voice and the accompaniment seem to be mutually
optimized. H ence, it is interesting to examine longterm average spectra of accompaniments that are
typically used in pop music.
F igure 4a shows LTAS of a variety of instrumentations typically occurring in pop music, see Table 1. F or
the sake of comparison, the levels have been normalized with respect to the highest level, which mostly
occurred in the vicinity of 100 H z. In the case of
example 4, a peak appeared near 0.6 kH z, which was
produced by a solo tenor saxophone. The mean
relative level at 3 kH z varied considerably between the
examples. Instrumentations 5 and 2 presented the
highest and lowest relative levels in this frequency
region, amounting to ¼25 and ¼ 44 dB, respectively.
F igure 4b shows LTAS of ve excerpts from commercial recordings of loud sections from classical
music played by symphonic orchestras. The levels are
normalized as in F ig. 4a. In these cases high levels
occurred up to about 400 H z, and above this frequency
the LTAS contour sloped rather steeply toward higher

frequencies. The relative level near 3 kH z is similar to
those found for the pop music examples.
The normalization of the curves in F ig. 4 depended
on a peak in the bass range near 100 H z. The sound
levels at these low frequencies are, however, not likely
to have a great inuence on the masking of a singer
soloist’s voice. Of greater interest would be the mean
LTAS slope above 0.5 kH z. Table 2 compares the
average LTAS slope in the frequency range 1 – 5 kH z.
F or the pop ensembles the mean slope varies between
¼4.4 and ¼ 7.5 dB while for the classical examples
the mean slope varies between ¼ 8.4 and ¼ 12.8 dB.
The slopes, averaged across examples, are ¼ 6.0 and
¼10.4 dB for the pop ensembles and the classical
orchestras, respectively. This indicates that average
spectrum slope between 5 and 5 kH z is considerably
less in pop ensembles than in classical symphonic
orchestras.
D ISCU SSION AN D CON CLU SION S
As mentioned in the introduction an important aspect of singing with loud accompaniment is the solo
singers’ possibilities to hear their own voices. Our

Fig. 4. (a) LTAS examples of different types of pop orchestras. N umbers refer to the ensemble playing as
specied in Table 1. (b) LTAS of excerpts from loud orchestral music by the indicated composers.
Table 2. Mean LTAS slope in the frequency range of 0.50–5 kHz for the indicated styles and ensembles
Pop. accomp.
N o.

Slope
dB:oct

Icpt
dB

R

1
2
3
4
5
6
M ean
SD

¼7.5
¼4.4
¼7.1
¼7.1
¼5.5
¼4.7
¼6.0
1.4

60.8
14.8
85.8
58.0
45.9
23.5
48.1
26.1

0.982
0.925
0.978
0.968
0.979
0.960
0.965
0.021

Log Phon Vocol 27

Example

Slope
dB:oct

Icpt
dB

R Wagner: Vorspiel
P Tshaikowski, Conc
L Beethoven Egmont
L Beethoven symph
WA M ozart symph

¼12.8
¼8.4
¼10.7
¼9.6
¼11.8

136.6
91.2
117.0
100.4
116.4

0.985
0.950
0.981
0.964
0.962

¼10.4
1.9

111.3
20.0

0.970
0.016
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LTAS measurements have shown some interesting
similarities between the sound level characteristics of
the classical orchestral accompaniment and the accompaniment frequently used in pop music. In the
rock example of pop music accompaniments (N o. 5
in Table 1), the relative sound level near 3 kH z was
comparable to that occurring in a Wagner orchestra.
It seems reasonable to assume that Wagner singers
can hear their own voices even when the accompaniment is loud. If so, the results appear to suggest that
solo singer’s chances to hear their own voices in the
pop music genre would be improved if they sang with
a singer’s formant. This solution, however, is not in
accordance with vocal traditions accepted within
these styles of music. A better possibility would be to
raise the level in the 3 – 4 kH z frequency range in the
monitor sound that provides the singers with auditory feedback of their voices.
Our comparison between operatic and pop singers’
LTAS was based on recordings of two singers only.
The most salient difference was the presence and
absence of a singer’s formant, respectively. With regard to the opera singer, there is no reason to doubt
the generality of the observation; a singer’s formant is
notoriously observed in male operatic singer voices.
With regard to our pop singer his LTAS was similar
to those of other pop singers. In a recent investigation of country singers’ voices, it was found that also
these singers lack a singer’s formant peak (1). This
suggests that singing without a singer’s formant is
practiced also in other types of popular music.
An LTAS peak near 3.5 kH z has been found in
voices characterized as ‘‘good’’ (3 – 5). Likewise,
Cleveland and collaborators found such a peak in
their country singers both when they were singing
and when they were speaking. This appears to suggest that pop singers use a ‘‘good’’ speaking voice
when they sing. On the other hand, no information
on pop singers’ speaking voice is available.
M onitors on the stage are sometimes replaced by
earplug phones in the soloist’s ears. Even though ear
plug phones are associated with some disadvantages,
e.g. difculties to hear direct spoken communication
on the stage during a performance, they are quite
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widespread. They eliminate problems with feedback
noise and screams and possibly also should reduce
the threat of damaging both hearing and voice caused
by high sound levels on the stage.
This study was a rst survey of the acoustic working conditions in pop singing. Another important
aspect that should be relevant to vocal pedagogy is
what phonatory characteristics successful pop singers
use. We intend to return to such aspects in a future
investigation.
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Logoped Phoniatr Vocol
The acoustic characteristics of so-called ‘dist’ tones, commonly used in singing rock music, are analyzed in a case study. In an
initial experiment a professional rock singer produced examples of ‘dist’ tones. The tones were found to contain aperiodicity,
SPL at 0.3 m varied between 90 and 96 dB, and subglottal pressure varied in the range of 20 /43 cm H2O, a doubling yielding,
on average, an SPL increase of 2.3 dB. In a second experiment, the associated vocal fold vibration patterns were recorded by
digital high-speed imaging of the same singer. Inverse filtering of the simultaneously recorded audio signal showed that the
aperiodicity was caused by a low frequency modulation of the flow glottogram pulse amplitude. This modulation was
produced by an aperiodic or periodic vibration of the supraglottic mucosa. This vibration reduced the pulse amplitude by
obstructing the airway for some of the pulses produced by the apparently periodically vibrating vocal folds. The supraglottic
mucosa vibration can be assumed to be driven by the high airflow produced by the elevated subglottal pressure.
Johan Sundberg, KTH Voice Research Centre, Department of Speech Music Hearing, KTH, SE-100 44 Stockholm, Sweden.
Tel.: /468 790 7873. Fax: /468 790 7854. E-mail: pjohan@speech.kth.se

INTRODUCTION
Vocal technique in singing differs greatly depending on
the musical style (1, 2). Much research has been spent
on the classical style, while non-classical styles, which
would be more commonly used, have been analyzed
more rarely. Yet, they merit attention, particularly as
the voice use in many of the non-classical styles is
sometimes considered detrimental to vocal health. To
find out the truth of this view, facts about what
characterizes the voice use in different non-classical
styles of singing is needed.
The present investigation focuses on the so-called
‘dist’ singing, a particular timbral ornament frequently
used in rock music styles, such as heavy rock and
heavy metal as performed by, for example, Whitesnake
and AC/DC (3, 43). A typical example of a ‘dist’ tone
can be found between 7.8 s and 8.2 s from the
beginning of Whitesnake’s recording of ‘Crying in
the rain’ (Coverdale, 1994). Although the term ‘dist’
may appear as somewhat colloquial, we will use it
here, since it is a widely accepted term used among
musicians who perform in these styles. The question
# 2004 Taylor & Francis. ISSN 1401-5439
DOI: 10.1080/14015430410016073

we ask is what are the acoustic and physiological
characteristics of this type of voice use? The answer
was found by applying a previously tested method that
combined high-speed imaging with inverse filtering,
thus illustrating the relationship between vocal fold
vibration and transglottal airflow (5).

METHOD
Two experiments were carried out. In experiment 1, a
professional singer soloist (co-author DZB) performed
examples from his concert repertoire while audio, flow
and oral pressure were recorded. The audio was picked
up by a TCM 110 TIEPIN microphone, and the flow
by a Glottal Enterprises flow mask (Fig. 1a). The
lyrics of the songs were replaced by the syllable [pae],
thus allowing estimation of subglottal pressure as the
oral pressure during the p-occlusions (see, e.g., (6)).
Henceforth, this oral pressure will be referred to as the
subglottal pressure. The flow and oral pressure signals
were stored on separate channels of a TEAC PCM
signal recorder.
Logoped Phoniatr Vocol
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sequence, such that the vibration frequency of the
various parts of the image can be determined (7).
The audio signal was analyzed by means of a
custom made inverse filtering program (DECAP,
Granqvist). It displays the waveform and the spectrum
before and after the inverse filtering. The frequencies
and bandwidths of the filters are set by hand. The
Decap program was used also for the analysis of the
flow recordings from the first experiment.

Fig. 1a. Setup at experiment 1, where a ﬂow mask was
used to record airﬂow, a pressure transducer for oral
pressure and a microphone for the audio signal.
In experiment 2, the aim was to examine the
vibratory and the phonatory mechanisms synchronously in the same singer’s production of ‘dist’ tones.
The setup is shown in Fig. 1b. In essence the
experiment combined an audio and a high-speed
imaging recording of the same singer when sustaining
examples of ‘dist’ tones. The high-speed signal was
recorded from a camera attached to a flexible endoscope and a 300 W xenon light source. The signal was
stored on a PC provided with an image processor
attached to a video recorder. The camera system
records up to 4 s at a rate of 1904 images/s. The
audio signal was captured by means of a headmounted TCM 110 TIEPIN microphone and stored
on a TEAC PCM signal recorder and also directly into
sound files on a PC.
A custom made program (7) was used for the
analysis. The program includes kymography as an
option showing how the image of a thin slice of the
glottis varies over time (8). Thus, in a kymogram time
runs from left to right, while up and down correspond
to left and right in the glottis. The method offers a
valuable complement to the frame-by-frame highspeed imaging as any slice across the glottis can be
selected and examined off-line (9). The program also
allows Fourier analysis of the vibrations in an image

Fig. 1b. Setup at high-speed recording.
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RESULTS
A rendering of the song ‘Crying in the rain’, composed
by David Coverdale (4), was selected for analysis from
experiment 1. The song has an ambitus of one octave,
A#3 /A#4 (233 Hz /466 Hz). Fig. 2 shows SPL versus
log of subglottal pressure for the tones in this song. By
and large, SPL increased with log of subglottal
pressure and also with F0, as expected. On average,
a doubling of subglottal pressure yielded a 2.3 dB
increase of SPL. Similar values have been found in
country singers (10), while considerably greater values
are typically observed in classically trained singers
(11 /13).
The ‘dist’ tones seemed characterized by aperiodicity and/or subharmonics. This is illustrated in the
spectrogram shown in Fig. 3. There is considerable
sound energy between the harmonic partials of the
tone appearing at 3.4 5/t5/4.1. Subharmonics can
be seen during short instances at t:/2.95, t:/3.2 and
t:/4.2 s.
As ‘dist’ examples were recorded on two occasions,
the glottograms from both occasions were compared.
Such a comparison is shown in Fig. 4. The glottograms obtained from the flow recordings showed a
smoother waveform than those obtained from the
high-speed session. This was due to the limited
frequency range of the flow transducer. A main
common characteristic was varying pulse amplitude.
A detailed analysis of flow glottogram properties
from the two recording sessions revealed that not only
the pulse amplitude varied in an apparently random
fashion, but also the closed quotient, that is, the
portion of the pitch period during which the glottis is
closed (see Fig. 5). The variations of the closed
quotient were more pronounced in the high-speed
session, while the pulse amplitude variation was
similar. This shows that the ‘dist’ tones produced at
the two recording sessions were similar in the sense
that both showed a variation of the closed quotient.
An interesting question now is what vibrational
characteristics cause this variation in pulse amplitude.
Fig. 6 shows two kymograms from the high-speed
recording of a ‘dist’ tone, one from the posterior part
of the larynx (Fig. 6a) and one from the middle part

Vocal fold vibration and voice source aperiodicity in ‘dist’ tones
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Fig. 2. Subglottal pressure and SPL at 0.3 m recorded in experiment 1. Circled symbols refer to ‘dist’ tones. The
dashed line shows the best linear ﬁt of the data points, characterized by a slope of 2.3 dB per doubling of
subglottal pressure.

Fig. 3. Spectrogram of a section from the tune ‘Crying in the rain’ by David Coverdale as performed on the vowel
[ae] by the rock singer subject.
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Fig. 4. Examples of ﬂow glottograms of ‘dist’ tones
derived by inverse ﬁltering of the ﬂow signal recorded
in experiment 1 (upper curve, F0 /450 Hz) and by
inverse ﬁltering the audio signal recorded in experiment 2 (lower curve, F0/500 Hz). The time axes
represent about 16 ms.
(Fig. 6b). The figure reveals that there are two
vibrations: one at the glottis, evident from Fig. 6a;
and one, at a lower frequency, in the supraglottal
mucosa. Although not shown in the kymogram, a
frame-by-frame examination of the movie revealed
that the slower vibration included the ventricular
folds, and to some extent also the ary-epiglottic folds
and the anterior part of the mucosa covering the
arytenoid structures. The supraglottic mucosa is seen
as the bright, tooth-like pattern, particularly clearly in
Fig. 6b. The apparently periodic opening and closing

of the glottis can be more clearly observed as an
alternation between black and slightly brighter vertical
stripes in Fig. 6a. The inverse filtered audio signal
(Fig. 6c) shows pulse amplitude variation according to
a regular 2/1/2/1/2/1 pattern. Each low amplitude pulse is preceded and followed by a pair of pulses
with greater and similar amplitudes. A detailed
examination reveals that the low amplitude pulses
were synchronous with the approximation of the
supraglottic mucosa (see dashed line in Fig. 6b and
c). This suggests that the reduction of the pulse
amplitude was the result of a narrowing of the
supraglottal airway caused by the approximation of
the supraglottal mucosa.
A Fourier analysis of the variation of brightness in
the kymogram showed two periodicities, one at 160 Hz
and the other at 480 Hz, approximately, the latter
corresponding to F0 (Fig. 7). These frequencies are
harmonically related, since 3/160/480. The audio
recording of this ‘dist’ tone also contained these
partials, the timbre sounding somewhat like a duodecim interval. This finding indicates that the supraglottic mucosa vibrated at 160 Hz while the vocal fold
vibration frequency was 480 Hz. This suggests that in
this case there was some coupling between the vocal
fold vibration and the vibration of the supraglottic
mucosa.

DISCUSSION
In the ‘dist’ tone analyzed in detail here, the supraglottic mucosa was vibrating at a third of the vocal
fold vibration frequency. Such a harmonic relationship
between vibration frequencies did not seem to characterize all ‘dist’ tones recorded during the first
recording session. Rather, a random component was
often superimposed on a periodic F0 in many cases.

Fig. 5. Closed quotient and pulse amplitude variation in ‘dist’ tones from experiments 1 and 2 (high-speed session
and ﬂow recording, respectively).
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Fig. 6a. Kymogram of the posterior part of the glottis during the production of a ‘dist’ tone, showing the vocal
fold vibrations during frames 1500/1800. The white lines show adjacent moments of glottal opening. Only one of
the ventricular folds can be seen.
This suggests that ‘dist’ tones are produced with a
vibration of the supraglottic mucosa that may be
aperiodic or periodic.
The vibratory pattern in ‘dist’ tones shows interesting similarities with that observed during so-called
Mongolian throat singing (14, 15). In both cases
vibrations occur in the supraglottic mucosa. In the
throat singing, however, these vibrations always seem
harmonically related to the vibrations of the vocal
folds, while in ‘dist’ singing this does not necessarily
apply.

The hygienic aspects of these results are certainly
interesting. First it should be recalled that ‘dist’ is a
timbral ornament rather than a phonatory baseline
condition, used primarily to add expressivity to high
and loud tones. Second, according to reports from
many professional pop- and rock singers, ‘dist’ singing
is indeed taxing to the voice and voice rest is
considered recommendable after a concert including
an abundance of ‘dist’ tones. On the other hand, this
may not necessarily apply to all singers. Some singers
appear capable of continuing with ‘dist’ singing during

Fig. 6b. Kymogram of the middle part of the glottis during frames 1500/1600 of the same tone as shown in Fig.
6a. Note the vibrations in the supraglottic mucosa.
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Fig. 6c. Synchronous, inverse ﬁltered ﬂow signal for the same time interval as in the kymogram in Fig. 6b.
many concerts per week, year after year, without
interleaved periods of voice rest. This suggests that
the vocal technique used to produce ‘dist’ tones may
vary from one individual to the other. This does not
seem unlikely. If the supraglottic mucosa is used to
superimpose a secondary variation on a periodic
glottal pulse train, the periodicity of this superposition
should depend on the vibrating mass and the motility
of the mucosa covering these structures. These properties are likely to show inter-individual variation. It is
also possible that the periodic vocal fold vibrations are
an essential part of the ‘dist’ tone technique from the
point of view of vocal hygiene.
Our investigation did not aim at identifying the
mechanism exciting the supraglottic mucosa in ‘dist’
tones. It is however tempting to speculate that it is the
air-stream, which brings these structures to vibration.
A condition would then be the magnitude of this air-

stream. The high subglottal pressures associated with
‘dist’ tones would cause a forceful air-stream which,
combined with an approximation of the arytenoids,
may bring them to vibration.

CONCLUSIONS
‘Dist’ tones are loud tones, produced with relatively
high subglottal pressures, in the range of 20 /45 cm
H2O. They seem characterized by a periodic vocal fold
vibration combined with periodic or aperiodic vibration of supraglottal mucosa. The latter obstructs the
free passage of the glottal air pulses and imposes
variation of pulse amplitude and closed quotient.
Professional artists generally recommend vocal rest
after concerts in which ‘dist’ tones have been used
extensively.
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Figure Captions

Figure 1. Subject’s task for the triad tones.

Figure 2. Recording setup.

Fo

Figure 3. Example of recording showing from top Audio, oral pressure, and EGG.

rP

Figure 4. Decap display showing waveforms and spectrum (upper and lower panels).

ev
rR
ee

Figure 5. Example of Decap display with a ripple during the closed phase, which could not be
eliminated by the inverse filters.

Figure 6. Mean F1 and F2 for the vowel [æ] observed under the indicated conditions.

iew

Figure 7. Mean NAQ observed for the vowel [æ] under the indicated conditions.

On

Figure 8. The coarse symbols and ellipses show means and standard deviations, respectively,
of Psub and F0 for the indicated styles (N = 22, 15, 15, 6 for the Rock, Pop, Soul, and Dance
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Band styles respectively). The smooth curves represent 1, 3, 6 and 9 times Titze’s PTP,
respectively.
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Phonatory and resonatory characteristics of popular-music singing
styles

Fo

Abstract

rP

This investigation aims at describing voice function of Rock-, Pop-, Soul-, and Dance

ee

Band, singing styles. Tones in a triad, sung on the syllable /pae/ in pressed and neutral
phonation respectively, were recorded. Subglottal pressure was estimated as the oral

rR

pressure during the occlusion of [p]. Melodies sung in styles typical for different genres
were also recorded, both with their original lyrics and on the syllable /pae/. The material

ev

was inverse filtered and the results were graphically placed in coordinate systems where

ie

the axes represented average subglottal pressure and the normalized amplitude quotient

w

NAQ, both as functions of average F0. The results show that the highest and lowest
subglottal pressures were used in the Rock and “Dance Band” singing styles.

ly
On

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Logopedics Phoniatrics Vocology

Key words

Formant frequencies, closed phase, MFDR, NAQ, inverse filtered, non-classical, popularmusic, phonation threshold pressure, singing styles, subglottal pressure.
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Introduction

Voice usage differs substantially between different singing styles and some styles are
commonly regarded as potentially harmful to the phonatory mechanism. On the other
hand several artists in the non-classical styles of singing have had careers extending over

Fo

several decades of years. This has triggered several investigations on non-classical
singing styles.

rP

Using EMG and EGG on a single subject, Estill and associates (1) compared
physiological characteristics of “belt” and operatic voice quality. They found a longer

ee

vocal fold contact phase and a greater vocalis activity in belt. Bestebreurtje and Schutte

rR

(2) analyzed resonatory and phonatory properties in a single subject performing in belt
and a “speech-like” style. They found that the closed phase typically exceeded 50% in

ev

belt. Schutte and Miller (3) compared voice source and spectrum characteristics of
classical as well as non-classical styles of singing and observed difference in subglottal

ie

pressure, henceforth Psub, larynx position, vocal fold adjustment.
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The assumed potential risk of singing in non-classical styles concerns the phonatory
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function. Inverse filtering allows analysis of this function. Using this technique Thalén
and Sundberg (4) found that phonation was more hyperfunctional in the Blues style than
in the Pop, Jazz, and, particularly, the Opera styles. Björkner (5) reported that, at
comparable relative Psub, opera singers had a stronger voice source fundamental and a
shorter closed phase than musical theater singers.
Most of the above investigations have studied single tones produced in different
singing styles. In the present investigation we attempted to apply a musically more
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realistic setting by analyzing phonatory and resonatory characteristics, which an
experienced artist used when singing real tunes in different non-classical styles. More
specifically, the question we ask in the present investigation is: What are an experienced
performer’s phonatory and resonatory characteristics when singing in different popular
music styles?

Method

ee

Recordings

rP

Fo

Co-author DZB, active as performer and voice teacher in the popular music styles since

rR

almost 25 years, served as the single subject.

Recordings of two exercises were made in the anechoic room of the Department of
Linguistics, Stockholm University:

ev

1. At least three sequences of tones sung on the syllable /pae/ during a diminuendo on

ie

each of the pitches of a Bb major triad, see Figure 1. These sequences were recorded first
in neutral phonation and then in pressed phonation.
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2. A series of phrases representing the Rock, Pop, Soul, and Dance band singing styles,
first with original lyrics, and thereafter with the lyrics replaced by the syllable /pae/.
Audio, EGG, and oral pressure were digitized and recorded on separate channels on
computer files, using the Soundswell software, see Figure 2*. Audio was picked up by a
B&K condenser microphone, EGG by a Glottal Enterprises (Syracuse, New York) EG2
two channel electroglottograph, and the oral pressure by a GAELTEC S7b pressure
transducer, see Figure 3.
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FOOTNOTE


Also the flow signals were recorded by means of a Rothenberg mask. However, it
turned out that this signal was difficult to analyze for technical reasons.

Fo

Analysis

Oral pressure during the /p/ occlusions were used as approximations of Psub.

rP

For each pitch and style example a representative period from the audio signal was
inverse filtered by the Decap custom made software (Svante Granqvist). In the present

ee

application it displayed the inverse filtered waveform and its derivative as well as the

rR

spectrum before and after the inverse filtering, see Figure 4. For tuning the inverse filters
a ripple-free closed phase and a smoothly falling source spectrum envelope were used as

ev

the main criteria. Synchrony between the main negative peak of the derivative of the
EGG signal (dEGG) and the derivative of the inverse filtered flow signal was used for

ie

determining the closed phase (6).

w

After tuning the inverse filters, the filtered signal. i. e., the flow glottogram, was
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saved together with its derivative and the dEGG signal in a new file. In a separate file
were saved the frequencies and bandwidths of the inverse filters used.

The inverse filtered signal was then analyzed with respect to the following

parameters: closed phase, pulse amplitude, maximum flow declination rate, i.e., negative
peak value of the derivative of the flow differentiated (MFDR) and normalized amplitude
quotient NAQ, defined as fundamental frequency*pulse amplitude/MFDR, see Figure 4.
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The inverse filtering could be performed without problems in many examples.
However, in several cases the ripple in the closed phase could not be entirely eliminated.
Figure 5 shows an example. This ripple had a periodicity corresponding to the marked
spectrum partials. The amplitudes of these partials could not be affected by changing F2
and F3, since these formants were located well below and well above the problematic

Fo

partials. The cause of this ripple is not understood.

Results

Formant frequencies

rR

ee

rP

Figure 6 shows the means of the first and second formant frequency F1 and F2 for the
vowel [æ] which had been used for the inverse filtering. Also included are the

ev

corresponding values for the subject’s spoken versions of the same vowel.
Rock and Soul showed highest and lowest values of F1, respectively. They also

ie

showed high and low values of F2, although speech showed the highest F2 value. The

w

articulatory characteristics producing these differences may include larynx height and jaw
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opening.

Psub
Figure 7 shows as function of F0 the mean Psub used by the subject for the softest and
loudest tones in pressed and neutral phonation. Psub ranged between 2 and 53 cmH2O
and increased with F0, particularly in loud phonation. Both the lowest and the highest
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pressures were clearly higher in pressed than in neutral phonation. The figure also shows
Titze´s phonation threshold pressure (TPTP) for male adults multiplied by 1, 3, 6 and 9.
The pressures used in loudest pressed approached 9*TPTP and those used in loudest
neutral 6*TPTP.
The average pressures observed in the examples of the four styles are shown by the

Fo

centers of the ellipses, the axes of which correspond to ± 1 standard deviation in F0 and
Psub, respectively. The averages fall between 3*TPTP and 6*TPTP. The Rock and

rP

Dance band styles were extreme, with regard both to mean F0 and mean Psub. In Dance
Band music Psub ranged between 8 and 16 cm H2O while Rock ranged between 28 and

ee

53 cm H2O. Similarly, the mean F0 was 8 and 20 semitones above A2 (110 Hz). The Pop

rR

and Soul styles showed intermediate values.

ev

NAQ

The results regarding the closed quotient, the pulse amplitude, and MFDR showed a great

ie

deal of unsystematic variability, mainly in the rock and pressed phonation styles. The

w

reason for this may be that in the extreme vocal styles the vocal tract resonances strongly
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interfered with the transglottal airflow.

NAQ has been shown to be closely related to the degree of phonatory

pressedness/hyperfunction; NAQ decreases as phonation gets more pressed (7).
Figure 8 shows NAQ for the triads sung in neutral and pressed phonation together
with the mean values for the songs performed in the different styles. Again, the means for
the examples of the four styles are represented as the centers of the ellipses, the axes of
which correspond to ± 1 standard deviation in F0 and NAQ, respectively.
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As expected, neutral shows higher NAQ values than pressed. Also, NAQ decreased
for the highest note, suggesting that this note was produced with an increased pressedness.
The mean NAQ values for the styles are all close to the neutral values, but the mean
NAQ for Rock was clearly lower than those for Soul and Pop. The Dance Band style had
a mean NAQ similar to that of Rock; possibly, however, these NAQ values are not

Fo

comparable due to the great difference in Psub and F0 between these two styles.

rP

Discussion and conclusions

ee

This investigation analyzed one single subject. While the results cannot be generalized,

rR

they are still relevant in the sense that the subject has been performing professionally in
concerts and studios for a long time without damaging his phonatory mechanism.

ev

Our strategy was to place the different singing styles within the subject’s F0 and
phonation type ranges. The Rock and Dance Band singing styles were extreme with

ie

regard to Psub and F0. F1 and F2 were lowest in Soul, possibly reflecting a relatively low

w

larynx position. F1 was high and similar to Speech in Pop and Rock. Phonation type in
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the styles was close to neutral with respect to the average NAQ value. This may be
relevant from the point of view of phonatory hygiene.
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Förord
Man brukar säga att ögonen är själens spegel! På samma sätt kan man säga
att rösten är känslornas spegel! Varje uttryck färgas och varje känslotillstånd
avspeglas genom rösten; den högljudda, arga rösten, den jollrande rösten när
man plutar med munnen och talar barnspråk, den kvittrande förälskade rösten
och den darriga nervösa. Det sägs att det tar mellan en och en halv till fyra
minuter att bilda sig en uppfattning om en annan människa. Det som ligger till
grund för vårt intryck beror till hälften på personens kroppsspråk och till så
mycket som trettioåtta procent på röstens klangfärg; alltså inte på vad som sägs
utan hur kropp och röst återspeglar ordvalet. Det säger ganska mycket om hur
stor roll vår röst spelar i den sociala teatern.
Efter att ha sjungit professionellt inom rock-, pop- och soulgenrerna i två
decennier och varvat detta med undervisning och forskning, är jag förbluffad över hur lite vi vet om de små detaljerna i rösten. Det finns än så länge
inga mät- eller undersökningsinstrument som på ett exakt sätt kan uppfatta
en förändring i rösten. Man får lita till den egna varseblivningen. Det är inte
helt ovanligt att en sångare kan låta hes och känna sig nedsatt i röstfunktionen,
utan att det går att se ens genom noggrann undersökning. Detta är också en
del av tjusningen med att ha rösten som arbetsområde. Jag vill också tillägga
att även om jag har försökt att ha röstforskningen som en grund för de pedagogiska metoderna så är erfarenheten av undervisning fundamentet för mina
metoder.
Tanken på att skriva denna bok väcktes under den tid då jag spelade in och gav
ut instruktionsvideon Vokalist (Bokmalen 1994). Det tog drygt tio år, och idag,
som för tio år sedan, brinner jag av lust och iver att informera sångare, och de
yrkesgrupper som arbetar nära dessa, om röstens funktion och möjligheter.
När jag får besök av sångelever eller besöker institutioner, artister, sångpedagoger eller forskningsvärlden, slås jag av det stora intresse och de ibland starka
känslor som ämnet sång väcker. När diskussioner uppstår om huruvida ett
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register heter si eller en uppsjungning bör utföras så, hettar det ofta till ordentligt, och intensiteten i lokalen kan nå höjder som påminner om dem vi har sett
på TV från New York-börsen!
Musikbranschen ställer enormt höga krav på sångaren. Rösten ska helst vara
outslitlig! Långa turnéer med ständiga inslag av intervjuer och representation, tillgänglighet när som helst på dygnet, exempelvis morgon-TV eller
nattliga gig på klubbar. Det är även vanligt att man har kombinationsarbeten
som sångerska/servitris eller trubadur/lekledare, dessutom ofta i miljöer med
torr luft vilket ytterligare förvärrar arbetssituationen. Förståelsen för röstens
begränsningar är oftast knapp, om inte obefintlig, bland de yrkesgrupper
sångaren samarbetar med. Arrangörer, produktions- och skivbolag eller musikalregissörer har alla ett ansvar att förkovra sig vad gäller röstens funktion. Att
ha förståelse för den sångare som måste säga nej, när förkylning har tvingat
rösten i försvarsställning genom heshet eller värk, borde vara en självklarhet.
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Kropp och själ har nära koppling till varandra. När själen mår bra är kroppen fri från spänningar och vice versa. Därför är det av stor vikt att lägga tid
och energi på att få balans mellan kropp och själ. Stress är ett hinder för vårt
allmänna välbefinnande och påverkar även rösten. För att använda rösten
på bästa sätt, krävs det att du får bukt med de negativa effekterna av stress.
Avspänning och kroppsmedvetenhet i kombination med mental träning ökar
chansen att prestera på topp av den konstnärliga dagsformen vid varje sångtillfälle. Rösten är ett komplicerat instrument och det finns många teorier om vad
som är rätt och fel i fråga om teknik och klangliga ideal, inte sällan beroende
av vad den enskilde sångpedagogen eller åhöraren själv har för musikalisk
erfarenhet, intresse och smak.
Våra skäl att sjunga kan vara högst varierande. För en person kan det vara den
nödvändiga avkopplingen i en annars stressig vardag, en annan vill till varje
pris bli stjärna och för en tredje är det en mera sporadisk källa till glädje i vardagen.
För att få rätt perspektiv på hur rösten fungerar, kan vi göra en jämförelse med
kroppen i övrigt. Kroppens muskler, leder, ligament och nervsystem reagerar
på aktivitet. Genom att aktivera en muskel blir den starkare, genom att överaktivera den blir den uttröttad. Om en nervimpuls är nedsatt arbetar du på

halvfart, snedbelastning resulterar i slitage och smärtor. Med detta vill jag visa
att om du vill vara heltidssångare krävs det att du övar upp din teknik, stärker
muskler, muskelfästen och dina nervimpulsers reaktionsförmåga på samma
sätt som en elitidrottsman. Detta kräver daglig träning. Vill du använda rösten
mera sporadiskt behövs endast en insats motsvarande en motionärs, alltså ett
eller två pass per vecka.
Vi fortsätter resonemanget genom liknelser. Springer man en mil kan man
inte hålla ett hundrameterstempo, och sjunger man en hel kväll kan man
inte sjunga i sitt översta tonläge hela kvällen. Värmer man inte upp kan man
sträcka sig, stretchar man inte efteråt blir man svullen och stel. På samma sätt
som med löpare, finns även bland sångare både långdistansare och sprinters.
I detta ligger ingen värdering, men det är något du bör hålla i minnet när du
ställer krav på din röst. Då blir det lättare att förstå bokens resonemang beträffande att sjunga upp, att sjunga ned, röstvård och övriga moment.
Sångteknik ska praktiseras vid instudering; vid framförandet skall tekniken sitta
i ryggmärgen och all uppmärksamhet riktas på uttrycket. Att vara sångtekniskt
driven syftar endast till att öka förmågan att uttrycka sig rikare och så ofta du
önskar.
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I:Introduktion
Ta hjälp av den digra ordlistan, om det är något du inte förstår. Där finns
termer och slanguttryck för mycket av det som är specifikt inom röst- och musikbranschen. För att förstå övningarna är det också nödvändigt att du stannar
till på kapitlet Uttal och symboler. Översättningssymbolerna är hämtade från
Standard American Vowel Key.
På CD:n som medföljer sjungs övningarna först av en sångerska och sedan
är det de kvinnliga läsarnas tur, därefter av en sångare och då får de manliga läsarna sin chans. Inspelningarna och notbilderna är inte identiska med avseende
på tonarter men de bör ge en vink om hur övningarna ska utföras. Dessutom
finns det på vissa övningar flera alternativ beskrivna som inte exemplifieras
på CD:n. En bok kan aldrig ersätta en sångpedagog, men den kan vara ett bra
komplement. För ytterligare fördjupning i Zangger Borch-metoden hänvisar
jag till Voice Centre Stockholm och till hemsidan www.voicecentre.se som
ständigt uppdateras.
För att du lätt ska kunna få en översikt över de moment som ingår i utvecklandet av din röst, kan det vara en hjälp att dela upp röstmomenten i en ”sångtårta”.
Tårtan kan delas i tre TTT:
- Ta hand om
- Teknik
- Tolkning
All sångträning utgår från en eller flera av dessa tårtbitar. Du kan även vända
på det hela: För att få en fri tolkning bör du ha bra teknik och för att öva upp
din teknik måste du kunna ta hand om din röst. Träna de olika momenten
jämsides. Det går inte att enbart träna teknik någon längre period utan att
Notfabriken
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blanda in tolkning, och det skulle vara ofördelaktigt att endast tolka låtar och
glömma bort teknikträningen. Det går inte heller att vare sig tolka låtar eller
öva teknik om du inte tar hand om rösten så att den är i bra form såväl vid
övningar som vid framträdanden.

TEKNIK

TA HAND OM

TOLKNING
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UTTAL & SYMBOLER
För att få den rätta effekten av en övning är det viktigt att uttalet blir det rätta
och jag därför skrivit denna översättningsförteckning. Stora sångguiden använder sig av de amerikansk-engelska uttalssymbolerna. Du kan utan problem gå
direkt till övningarna och använda cd:n som din förebild till uttalet men har
du inte cd:n till hands bör du ta en titt på nedanstående översikt. (Det vore ju
olyckligt om det står [u:] som i bot och du sjunger ’u’ som i rut och därmed
missar förståelsen för övningen).
Detta är på inget sätt en komplett fonetisk översikt, utan endast en praktisk
hjälp till att förstå bokens sångövningar. Därför har jag bara tagit upp de vokaler, diftonger och konsonanter som förekommer i denna bok. Konsonanternas
fonetiska tecken är ofta alfabetets små bokstäver och jag har därför endast
angett de konsonantljud som skiljer sig från detta.
SVENSKT
UTTAL

SYMBOL

FONETISKT
TECKEN

mat
matt
bet
bett
bit
bot
byt
hål
kär
röd

’AH’
‘ah’
’ih’
’eh’
’EE’
’OO’
’y’
‘oh’
’ae’
’UH’

[a:]
[a]
[e:]
[e]
[i:]
[u:]
[y:]
[o:]
[æ:]
[ø:]

Diftonger

aj
oj
how (eng.)
ej

’ay’
’oy’
’ow’
’ey’

[aI]
[oI]
[au]
[eI]

Konsonanter

B (läppfladder)
ng – sång
sch

’B’
’ng’
’sh’

[B]
[]
[]

Vokaler
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Fiberrik kost binder vatten i magen. Du behöver därför dricka extra mycket vatten om du äter mycket fullkorn.

Du som läser denna bok (vare sig du är sångare eller sångpedagog) är elev. Att
studera detta ämne, oavsett om det är i syfte att själv vara utövare, eller om det
är för att förmedla innehållet till någon annan, kräver att man är öppen för nya
intryck och släpper förutfattade meningar. Vi är alla elever på livstid i någon
form, och det innebär i praktiken att det är upp till oss själva vad som ska läras
in, varför och på vilket sätt. Ett livslångt lärande är vår tids signum och i vårt
ständiga sökande efter substans och mening är det en ynnest att lära. Mycket
nöje!

DET PEDAGOGISKA POSTULATET

”Den enskilda människan själv är den enda som kan vara aktiv på
ett sådant sätt, att det sker inlärning. Allt en utbildare kan göra är
att skapa lämpliga yttre förutsättningar för inlärning samt stimulera den enskildes aktivitet.”
”John Steinberg”
14

Notfabriken

g ser
glömmer, ja
h
c
o
r
ö
h
g
tår
Ja
gör och förskt ordspråk
g
ja
,
s
n
in
och m
Kinesis

II:Uppvärmningen
Varför bör man värma upp? Många har ställt sig frågan och det finns ett entydigt svar: Det är nödvändigt för att kunna använda rösten på bästa sätt under
lång tid. Sångare inom rock-, pop- och soulgenrerna hyser tyvärr ibland en
viss skepsis mot att värma upp, därför jämförelsen med annan fysisk aktivitet.
Det finns troligen inte många idrottare som inte värmer upp och stretchar
sin kropp inför en tävling. Även den vanlige motionären har lärt sig vikten av
uppvärmning innan joggingturen eller aerobicpasset. Konsekvenserna av en
utebliven uppvärmning kan bli sträckningar, bristningar och kanske smärtsamma led- och muskelproblem. Sångare är idrottare med rösten som inriktning
och bör träna och sköta sin röst på samma sätt som en idrottsman tar hand
om sin kropp. Rösten tas ofta för given, den ska bara finnas där och helst vara
i toppform närhelst det önskas! Men sång skiljer sig inte från annan fysisk aktivitet; sämre prestationsförmåga och i värsta fall skador blir resultatet om man
hoppar över uppvärmningen. Kort sagt: Värm upp kroppen och sjung upp
rösten för maximal prestationsförmåga och för att förhindra skador.
I detta kapitel följer en genomgång av övningar i hur man sköter sin röst
genom att sjunga upp och att sjunga in före sångtillfället. Samtliga inslag är
grundpelare för att förebygga onödigt slitage och mildra eventuella svullnader och överdrivna påfrestningar på rösten. Att värma upp och förbereda sig
för en sånglig insats inkluderar också att hitta sina personliga strategier och
ritualer för att kunna ge sitt yttersta i den faktiska sångsituationen. En del av
förberedelserna kan vara att testa röstens dagsform på olika sätt; leta sound,
äta frukt, halstabletter eller tugga tuggummi, kanske dricka honungsvatten eller
gå igenom texter och mellansnack. Vissa sångare föredrar att vara för sig själva
stunden innan ett framträdande, andra får kraft av att känna närvaron av sina
medarbetare.

Notfabriken
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HÅLLNING
Att ha god hållning ökar möjligheten att kontrollera andningen och är grunden
för god sångteknik. Kontrollerad andning minskar påfrestningen på stämbanden. Vid vuxen ålder har vi ofta förlorat den goda hållningen och försvagats i
de rygg- och magmuskler som är viktiga för röstens funktion.
De muskler som används vid kontroll av andning fordrar att kroppen är i
balans från topp till tå. Vristens framsida och bäckenet är grunden för vårt balanssystem. Hela den övriga kroppen ska staplas ovanpå dessa punkter. Generellt kan man säga att kroppen ska balanseras ovanför vristens framsida när du
står och i rak linje med bäckenet när du sitter. Här följer en genomgång av de
delar som samspelar för god hållning.

Övning nr 1 – Hållning när du sjunger stående
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A/Fötterna
– Placera fötterna i höftbredd.
– Gå upp på tå.
– Gå sedan långsamt ned tills hälarna precis nuddar golvet.
– När hälarna nuddar golvet, stanna!
– Stå kvar i den positionen.

Notfabriken

Nu bör du ha bra balans! Upprepa gärna detta några gånger så att du lär dig
identifiera känslan av god balans. När man lägger för mycket av tyngden på
hälarna kan spänningar uppstå i bl a struphuvudet. För att få en bra avspänning och balans i hela kroppen kan det kännas som om man står lätt framåtlutad med tyngden på vristens framsida.
B/Knäna
– Se till att knäna inte är översträckta som de ofta blir när vi vill vila
musklerna.
C/Höften
– Svanka ryggen.
– Kuta ryggen.
– Placera sedan höften/bäckenet mitt emellan dessa ytterligheter.
– Nu är du rak i höft och bäckenbotten.
Höften är nära förbunden med de stora muskelgrupperna. Leder och ligament
i baken, buken, ben och rygg står i förbindelse med den nedre delen av andningsmuskulaturen.
Det är sålunda viktigt att inte svanka eller kuta med ryggen.
D/Bröst, Bröstrygg & Axlar
– Rikta mellangärdet rakt fram och känn det som att du breddar bröstkorgen
(se återigen till att du inte svankar).
– Låt armarna kännas långa.
– Sådär! Nu faller axlarna på plats naturligt.
Det är vanligt att bröstet åker in och axlarna fram, speciellt om man dagligen
sitter mycket och därmed försvagar musklerna. Det är därför extra viktigt att
ha en stark ryggmuskulatur och vara ordentligt stretchad i bröstmusklerna.
Denna hållning kan till en början vara tröttsam för muskulaturen i bröstryggen, men med lättare styrketräning, stretching och god hållning blir du snabbt
starkare.

Notfabriken
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E/Nacke & Huvud
– Ha känslan av att känna dig lång i nacken utan att titta ner.
– Se till att du inte biter ihop.
– Nu har nacken intagit en bra position.
Huvudet är svårt att ge direktiv om eftersom vi av naturliga skäl rör det konstant när vi ser oss omkring och samspelar med andra människor och situationer. Genom sittande arbete t ex framför bildskärm har vi ofta ovanan att
låta hakan skjuta fram. Det kan leda till nackspänningar, som i sin tur kan ge
huvudvärk, yrsel och röstproblem.
Nu har du fått verktygen till en god kroppshållning vilket är en förutsättning
för andningskontroll. Det kan kännas lite stelt i början innan kroppens muskler vant sig. Det är dessutom viktigt att behålla den goda hållningen även i
rörelse, eftersom vi oftast rör oss när vi sjunger.
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Övning nr 2 – Hållning när du sjunger sittande
Det är vanligt att man sitter ned och sjunger när man är trubadur, barpianist
eller sjunger ”unplugged” med band. När man står upp är det lättare att utnyttja styrkan i musklerna som reglerar lungtrycket. Därför kan det vara lättare
att sjunga starkt när man står, medan man orkar sjunga under längre tid när man
sitter. De här naturliga ojämnheterna kan vi minimera genom god hållning.
När man sitter och sjunger är det viktigt att ha fotfäste och bra hållning från
höften upp till huvudet.

Notfabriken

A/Fötter & Knän
– Stöd fötterna på ett underlag.
– Sitt ganska långt ut på stolen.
– Se till att du har bra balans.
– Ofta kan det kännas bäst om den ena foten
placeras under överkroppen.
B/Höften
– Placera höften/bäckenet rakt (se till att du
inte svankar eller kröker ryggen).
C/Bröst/bröstrygg & Axlar
– Var rak i ryggen (se till att du inte
svankar).
– Lägg händerna i knäet (om du inte
håller i en mikrofon, förstås) och låt
överarmarna kännas långa.
– Sådär! Nu faller axlarna på plats
naturligt.
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D/Nacke & Huvud
– Ha känslan av att känna dig
lång i nacken.
– Se till att du inte biter ihop.
– Nu har även nacke och huvud intagit en god position.

ATT VÄRMA UPP KROPPEN
Att värma upp kroppen innan man börjar sjunga ökar blodgenomströmningen
i hela kroppen, inklusive rösten. Som många sångintresserade har erfarit, krävs
det mycket energi för att åstadkomma även moderata röstaktiviteter. Jämför
med den knarrande ynkliga ton vi kramar ur rösten när kroppen känns trött
och hängig. Vi behöver alltså en stor portion kroppslig närvaro, kraft och
energi för att bereda rösten möjlighet att prestera. Den kroppsliga uppvärmningen innebär att:
Notfabriken

– Öka aktiviteten i kroppen så att blodkärlens area förstoras och mera syre
kan transporteras till musklerna
– Den ökade syretillförseln och musklernas sammandragande - sträckande
gör att temperaturen i musklerna ökar. Vi blir varma, musklerna smidigare
och därmed är det mindre risk för belastningsskador
För att få värme till musklerna kan det vara bra att få fart på andningen. Andas
in djupt genom näsan och ut genom munnen under övningarna som följer.

Övning nr 3 – Stretcha din lekamen
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A/Nacke
– Lägg huvudet långsamt och försiktigt åt vänster sida, andas.
– Lägg huvudet åt höger sida, andas.
– Res huvudet till normalläge.
– Luta huvudet långsamt lätt bakåt samtidigt som du öppnar munnen.
Sträck fram hakan tre till fem gånger som i ett underbett.
– Låt huvudet falla framåt av egen tyngd med hakan mot bröstbenet, andas.
B/Axlarna
– Placera händerna på respektive axel och vrid kroppen från sida till sida
med respektive axel/armbåge framåt.
– Gör stora rörelser så att du får sträcka ut ända ner till ländryggen.
– Upprepa rörelsen tio gånger.
C/Ryggen
– Fläta ihop händerna bakom ryggen och sträck ut bröstet, andas in.
– Skjut fram höften och skjut rygg som en katt, andas ut.
– Upprepa.
D/Bröstkorgen
– Sträck höger arm rakt upp.
– Böj den och luta dig åt vänster samtidigt som den vänstra armen förs mot
höger sida i riktning mot golvet. Titta på den hand som är överst, andas.
– Byt till motsatt sida och upprepa.
Notfabriken

E/Övrigt
– Sitt ned på huk.
– Gunga lite grann, andas in.
– Res dig sedan ända upp på tå och sträck dig maximalt, andas ut.
– Skaka sedan loss hela kroppen.
Du glömde väl inte att andas in genom näsan och ut genom munnen i stora
drag under kroppsuppvärmningen?

RÖSTMASSAGE
Massage kan påverka rösten på många sätt och det finns forskning som visar
att man efter massage sänker sitt taltonläge ca en ton, vilket är bra för röstekonomin. Men än mer effektivt och viktigt för rösten är röstmassage! En
numera vedertagen metod för att avhjälpa spänningar i röstmuskulaturen. Den
bör helst utföras av specialutbildade naprapater, men det finns inslag av röstmassage som vi sångare kan utföra själva i den dagliga skötseln av rösten.
Principen går ut på att lätta eventuella spänningar som uppkommer av stress,
ovana, fel hållning, monotona rörelser eller sammanbitna käkar. Tecken på att
professionell röstmassage, eller besök hos foniater, krävs kan vara:
–
–
–
–

Hes talröst fast du inte ansträngt rösten
Nacksmärtor
Huvudvärk
Yrsel

Det krävs daglig kontroll av nedanstående punkter, eftersom exempelvis redan
en natt med sammanbitna käkar räcker för att spänningen i käkmuskeln ska
påverka röstfunktionen.

Notfabriken
Hjärnan orkar hålla maximal koncentration vid inlärning ca tjugo minuter
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Övning nr 4 – Röstmassage
Under denna övning kan du för avspänningens skull andas in genom näsan
och ut genom munnen, lugnt och metodiskt.
A/Huvudet
I hårbotten finns många punkter där musklerna i ansikte och nacke/hals fäster
eller har anknytning. Det kan därför vara behagligt och avslappnande att massera där.
– Placera fingertopparna mitt på hjässan och massera i hårbotten.
– Förflytta dig runt på hjässan så att hela blir masserad.
B/Tinningen
– Placera tummarna vid tinningarna och massera med övriga fingrar
i hårfästet.
– Håll kvar fingrarna i hårfästet och massera tinningarna med tummarna.
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C/Ansiktet
– Grimasera och skrynkla ihop ansiktet allt vad du orkar.
– Gapa stort.
– Låtsas att du är tandlös.
– Pluta med läpparna.
D/Käkens muskler
– Lägg ena handflatan mot kinden.
– Känn med den andra handens fingrar vid
käkens muskler genom att bita ihop.
– Slappna sedan av i käkmusklerna och massera
där de var som störst, cirka tjugo sekunder.
– Bit ihop för att återigen lokalisera det
rätta stället på musklerna.
– Tryck på musklerna med pek- och långfinger, håll kvar i tjugo sekunder tills
du känner att de ger med sig.
– Upprepa sedan detta på
motsatta sidans käkmuskler.
Notfabriken

E/Tungrot & tungbotten
Massera tungbotten under hakan med
tummen från käkens början och successivt ut mot hakspetsen. Lymfkörtlarna,
som löper längs käkbenen, känns som
små kulor. Dem ska du inte trycka på.

F/Tungan
– Sträck ut tungan och försök nudda hakan, håll kvar i tre sekunder.
– Sträck ut tungan och försök nå nästippen, håll kvar i tre sekunder.
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G/Struphuvudet
– Håll försiktigt i struphuvudet med en hand.
– Öppna munnen lätt för att spänna av i halsoch käkmuskulaturen.
– För sedan struphuvudet försiktigt från sida
till sida med ganska snabba rörelser.
Många upplever ett obehag, när de tar
i struphuvudet, på grund av att det
kan knaka en aning, när broskdelarna
i sköldbrosket och ringbrosket stöter
ihop. Detta gör att den här övningen
bör inledas med försiktighet. Om den
görs rätt och du är avspänd, är den ett
riktigt bra verktyg mot spända stämband och fixerade struphuvuden.
Notfabriken

H/Halsen
– Titta snett nedåt och ta tag i den muskel som går från nyckelbenet och upp
bakom örat.
– Titta framåt och massera den från nyckelbenet upp till örat.
– Upprepa på andra sidan.
– Försök att komma in i den djupa delen av muskeln genom att få tag i en
stor del av muskelmassan och massera hela muskeldjupet. Det är ofta i den
djupa delen av muskeln som spänningar uppstår.
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Notfabriken

ATT SJUNGA UPP
Påfrestningarna på rösten varierar från dag till dag beroende på om du brukar rösten rikligt (konsert, repetition) eller inte alls. Det är därför svårt att ge
generella regler för hur uppsjungningen ska gå till, hur lång tid den tar och när
den bör äga rum i förhållande till sångtillfället. Det finns olika tumregler att
tillgå som kan vara till hjälp i sökandet efter den egna optimala uppsjungningsstrategin. Exempelvis: ”kort sånginsats – lång uppsjungning, lång sånginsats
– kort uppsjungning” eller ”sluta alltid uppsjungningen med en övning som
går uppifrån och ned”. Det är också viktigt att inte sjunga starkare eller högre
än rösten är uppsjungen till. Att sjunga starkt är det sista som inträffar i en
uppsjungning.
Jag rekommenderar att uppsjungningen utförs i god tid före själva sångtillfället
och att den bör vara klar ca 10 minuter innan. Detta för att stämbanden och
övriga struphuvudsmuskler ska få vila innan det är dags för konsert. Även här
kan du jämföra med idrottare; de flesta värmer upp någon timme innan en tävling och använder resten av tiden till stretchövningar och mental förberedelse.
Vi ska börja med några övningar som jag anser utgör en bra grund för uppsjungningen utan att rösten ”slits ned”. Övningarna består av ljud som åstadkoms genom att man skapar en extra förträngning för luften. Stämbanden
avlastas, när vi skapar en extra förträngning med hjälp av läppar och tunga.

Notfabriken
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Övning nr 5 – Morgongymnastik [w]
Det här är en effektiv röststart, framför allt tidigt på morgonen.
–
–
–
–

Forma munnen som om du ska till att säga: ”Why”
Stanna vid ”W” och uttala inte ”y:et”
Inne i munnen kan du föreställa dig att du har en varm potatis.
Glid sedan med tonen från den lägre delen av ditt omfång successivt uppåt
enligt ritningen nedan.

För att lära dig övningen på rätt sätt kan du börja öva med ett sugrör. Sedan
kan du successivt ta bort sugröret från munnen och utföra övningen utan.
DIN HÖGSTA TON
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DIN LÄGSTA TON

Denna övning är inte betjänt av en melodi, då det viktigaste i denna del av
uppsjungningen är att bibehålla lågt struphuvud och glida upp och ned i hela
omfånget. Föreslagen tid för detta är tre till fem minuter. Varför inte se det
som lite glatt hummande, medan du duschar eller sätter på morgonkaffet.

Notfabriken

Övning nr 6 – Universalverktyg ’B’

CD

1&2

Forma käken till ett underbett, skjut fram underläppen och brumma som en
bil. Det kan underlätta om du känner dig ”bred i nacken som en kobra” och
håller med fingrarna tre centimeter snett ovanför mungiporna tills du behärskar tekniken.
A/
Denna övning utförs glissando

B/
Denna övning är ganska avancerad och kan utvecklas successivt för dig som
fort lär digg tekniken i exempel
p A. Melodin är snarlik den förra.

Dessa övningar är inte så lätta som de låter och många har problem med
att utföra dem korrekt i början. Ge inte upp, de är verkligen värda besväret.
Om du inte får läpparna att vibrera eller om de upphör att vibrera, beror det
oftast på att någonting är fel i balansen mellan trycket från mag- och revbensmusklerna och avspänningen i läppar, kind eller tunga. Man kan säga att ju
långsammare du lyckas få läpparna att vibrera, desto bättre samarbetar andningen och artikulationen.

Notfabriken
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Övning nr 7 – Duvan [r]

CD
3

Härma en duva på ett tungrullande [r]. Denna övning går uppifrån och ned
och har en ganska svår rytm. Det kan ibland hjälpa att sätta an ett [h], [k] eller
[ ] före [[r]] om du tycker
[d]
y
att det är svårt att få till tungrullandet.
g

r...

Här gäller samma sak som i övning nr 6. Om vibrationerna upphör, kan det
bero på obalans mellan andning och artikulation och då gäller det att inte ge
upp. Skulle det inte fungera efter enträgna försök, kan du ersätta [r] med ett [v]
på samma melodi.

Övning nr 8 – Somnat på bussen ’ng’
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CD
4

Forma ett ’ng’ som i sång. Spänn av i käken, som om du har somnat med
öppen mun. Ju högre upp i omfånget du börjar denna övning, desto mer kan
du behöva öppna munnen. Sjung svagt på de högsta tonerna och öka sakta
tonstyrkan allt eftersom övningen fortskrider. Se upp med käkspänningar.

Om dessa övningar inte räcker för att du ska känna dig uppvärmd i rösten, kan
du exempelvis komplettera med övning nr 11 på sid 36 (utförs med crescendo/diminuendo) och övning nr 18 och 19 på sid 42 (addera ett ’EE’ eller ett
’oh’).

Notfabriken

Att sjunga upp - kom ihåg!
– Om du sjunger varje dag, går det fortare att komma igång; sjunger du mera
sporadiskt, tar det längre tid.
– Gör alla övningarna i svag nyans, utan att tonen upphör. Se upp med
spänningar.
– Dela gärna uppsjungningen i två etapper med några minuters mellanrum
med röstvila.
– Blir du rösttrött när du sjunger upp, gör du fel. Några varningstecken för
rösttrötthet kan vara:
•
•
•

En molande värk i halsen.
Rethosta.
Rösten börjar låta spräckt.

Det är naturligt att det rosslar lite grann, när det börjar lossna slem. Harkla
inte, utan drick lite vatten och fortsätt sedan uppsjungningen mjukt, så brukar
rösten klarna ganska snart.
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ATT SJUNGA IN
Att sjunga in får inte förväxlas med att sjunga upp. Jag anser att dessa två
inslag har olika syften och bör göras med två olika metoder. Behovet av att
sjunga upp har vi redan gått igenom grundligt och det är angeläget för alla
sångare. Att sjunga in behöver däremot inte alla. När du sjunger in, kan det
vara för att du vill hitta inställningar i röstens delar, som ger det sound du vill
ha eller för att förvissa dig om att alla tonhöjder och nyanser, som sedan ska
användas, verkligen finns där för dagen.
Sångare som använder sin röst professionellt och vid flera tillfällen per vecka
behöver oftast sjunga upp, men sällan sjunga in. Arbetar man mycket med sin
röst, blir man säker på hur man ställer in rösten för olika sound. Det sker med
muskelminnet och på bråkdelen av en sekund.

Notfabriken
Effekten av fysisk träning håller i sig fyrtioåtta timmar, så idealisk träningsdos borde vara varannan dag.

Övning nr 9 – Sjung in ’woh’

CD
5

Vissa sångare trivs bäst med att endast glida upp och ned i omfånget på ljud
som ’oh’ och ’hey’ en stund som insjungning. Glöm inte att lite rörelse och
handklapp kan förstärka den musikaliska glädjen och det är enbart av godo
inför ett sångtillfälle.

SAMMANFATTNING – UPPVÄRMNINGEN
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– Sångare är idrottare med rösten som inriktning och bör träna och sköta
sin röst i samma mån som en idrottare tar hand om sin kropp.
– Att värma upp kroppen, göra röstmassage och att sjunga upp före
aktiv röstanvändning är väsentligt för att förebygga onödigt slitage på
rösten.
– Vristens framsida och bäckenet är grundpelare för bra balans.
– Det är vanligt att bröstet åker in och axlarna fram, speciellt om man
dagligen sitter mycket och därmed försvagar muskulaturen. Det är därför
extra viktigt att ha en stark ryggmuskulatur och vara ordentligt stretchad i
bröstmusklerna.
– Röstmassage är en vedertagen metod för att lätta spänningar som sångare
kan ha i muskler relaterade till rösten. Sådana spänningar kan uppstå
genom fel hållning, monotona rörelser eller sammanbitna käkar orsakade
av stress.
– Att sjunga in görs för att hitta sound eller kontrollera röstens dagsform.

Notfabriken

INTERVJU MED CAROLA HÄGGKVIST
– Vad upplever du som mest röstkrävande som
professionell sångare? Promotionperioder med
många intervjuer, inspelningsperioder med regelbundna sångpålägg, turnéperioder eller repetitionsperioder?
- Dagisbaciller! Sen är det oerhört viktigt med
bra monitorlyssning - gärna sidefills och att man
får lite tillbaka av PA:t. Då kan man lättare
svinga sig i de sångliga lianerna. Sömn och glädje inför det man gör är också A och O - annars
spänner man sig omedvetet och det blir man
hes av. Se upp för aircondition i bil, turnébuss
och flyg. Att dricka mycket vatten och må bra,
äta rätt och träna ökar immunförsvaret.
– Hur övar du?
- Jag övar mest inför de olika skivinspelningar,
turnéer eller TV-framträdanden jag gör så att
materialet och jag kan ta fram det bästa ur varandra inför varje uppdrag. Annars försöker jag
vila rösten mellan all sång. Periodvis prövar jag
allt från röstmassage, sånglektioner och teoretisk undervisning.
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– Hur förbereder du dig inför viktiga sånguppdrag?
- Ser till att jag är i fysiskt god form – stretchad i kropp och hals, uppsjungning och andningsövningar efter det. Man måste vara mentalt,
praktiskt och andligt förberedd på uppgiften; se till att man alltid ger
och gör sitt allra bästa. Det skapar en positiv laddning, ger skärpa och
glädje, förväntan. Det är bara bra om man är lite nervös. Då kan vad
som helst hända och det tar oss ofta till oanade höjder.
– Har du någon ritual, huskur eller annat som du vill dela med dig?
- Utöver varmt honungsvatten, flytande Ginzana, uppsjungning, bön
och lovsång så brukar jag ofta vilja ha tre små knäsparkar i baken innan
jag går upp på scen.
– Vilken egenskap anser du är viktigast att ha som artist?
- Gåvan eller talangen banar alltid vägen för en människa och öppnar
upp dörrarna på ett naturligt sätt, tillsammans med en sund inställning
och rätta motiv. Passion och uthållighet är också två viktiga ingredienser. Man måste ha en glöd i det man gör, för att det ska kännas och man
måste urskilja sig i mängden om man ska vara artist.
En glöd och kraft som inte är beroende av ”vad folk ska tycka”. Det
kommer att finnas där naturligt om det är äkta. Och ett visst mått av
flexibilitet är bra, så att man växer och vågar gå utanför sina egna
bekväma områden – comfort zones.

Notfabriken
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III:Andningen
Andningen för en sångare är som bränslet för en bil. Det är absolut nödvändigt att ha god andningskontroll och i detta kapitel ska vi gå in på teori och
praktik omkring detta.
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Andningen är ett av de absolut viktigaste styrmedel en sångare har. Genom
att skaffa dig en god andningsstrategi, kan du leverera ett välanpassat luftflöde
och lufttryck till struphuvudets muskler. Att ha en god andningsstrategi anses
också vara en förutsättning för att hålla rösten i god kondition för livslång
sångglädje, oavsett hur du avser att bruka rösten och vilka genrer du väljer.
Man brukar skilja på två typer av andning:
– Passiv andning
– Aktiv andning
Den passiva andningen använder ca en halv liter luft per andetag och det upprepas i regel ungefär tolv gånger per minut. Syftet med den passiva andningen
är helt enkelt att hålla oss vid liv. Aktiv andning innebär att du aktivt styr
när och med vilket tryck luften ska lämna lungorna och planerar din in- och
utandning i förhållande till sångfraserna. När du sjunger bör du andas aktivt.
Beskrivningen av en typisk sångandning skulle kunna vara: Kort inandning
- lång utandning.

INANDNINGEN
Inandningen påverkar förutsättningen för utandningsmusklerna och struphuvudet att arbeta optimalt. Du ska nu öva dig att andas aktivt genom näsa och
mun.
Notfabriken

När det gäller inandning genom munnen bör du tänka på två saker:
Planera inandningen
Det finns hos många sångare en dålig vana att hålla andan mellan fraserna, för
att sedan på någon millisekund fylla lungorna strax innan frasen börjar. Detta
gör att inandningsluften blir snabb och därmed kall och torr. Dessutom blir
det en viss spänning i stämbanden av att de ständigt är stängda.
För isär stämbanden extra mycket (sånginandning)
För att stämbandens slemhinna inte ska torka ut under de hundratals inandningar som görs vid varje sångtillfälle, är det av stor vikt att de förs isär så
mycket att de inte berörs så mycket av inandningsluften. Känslan kan vara som
början på en gäspning eller som vid förvåning.
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Normal inandning

Sånginandning

Notfabriken

Övning nr 10 – Planering av inandning genom munnen
Andas in genom munnen enligt noteringen nedan. Tonen som följer är valfri både vad gäller tonhöjd och vokal, däremot är det viktigt att tonens längd
bibehålls. Kom ihåg gäspkänslan, alternativt känslan av förvåning vid inandningsmomentet. Spänn av i utandningsmuskulaturen omedelbart efter frasslut
och andas passivt tills nästa noterade andning börjar. När du gör denna övning
underlättar det om du använder metronom (bpm 80).

Efter detta kan det vara lämpligt att arbeta med andningsplanering i några
sånger. Observera paus och fraslängd och provplanera andningen med hjälp av
anteckningar.
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STÖD
Stöd! Magstöd! Sjung med magen! Ut med magen! In med magen! Vidga
bröstkorgen! Det finns många uttryck för den muskelaktivitet som sångare
utövar i syfte att kontrollera lungtrycket. Men det finns ett överordnat honnörsord: Balans! En ganska vanlig missuppfattning när det gäller stöd är att
man ska vara stenhård i magmusklerna och ta i! I verkligheten handlar det mer
om kontroll och som med all teknik så krävs det en större ansträngning i början, än när man blir van och vältränad. För att andningen ska verka som stöd,
måste den servera exakt rätt tryck till struphuvudet i förhållande till önskad
ton. För stark muskelaktivitet stjälper mer än hjälper och kan därmed inte betraktas som ett stöd. Likaså om spänningen i struphuvudet blir stor på grund
av för svag muskelaktivitet i andningsapparaten. Stöd ska vara en hjälp, och
när du kontrollerar din andning kan den vara ett stöd för struphuvudet. Därför
skulle man kunna säga att stöd är kontrollerad andning. En annan synpunkt på
stöd kan vara att man i stort sett vill använda en del av inandningsaktiviteterna
även vid utandning. I gommen och svalget, likaväl som i bröstkorg och diafragma, kan det alltså kännas som ett stöd att bibehålla inandningsmusklerna
aktiverade när man sjunger. Det finns många fällor att fastna i när det gäller
Notfabriken

stöd och andning, men den vanligaste är nog att man tar i för mycket när man
sjunger. Om du levererar ett för starkt lungtryck till struphuvudet, får stämbanden kämpa med att hålla tillbaka en del av lungtrycket, samtidigt som de
ska producera tonen. Det gör rösten pressad och du blir rösttrött. Strategin
bör alltså vara att skapa ett balanserat lungtryck i förhållande till den ton du
önskar åstadkomma. En stark och hög ton kräver alltså mera stöd än en svag
ton på en bekväm tonhöjd.
Fysisk träning som ger muskelstyrka i lagom dos, och bra kondition är enbart
av godo för andningen. Musklerna hjälper dig att bibehålla den goda hållning
som är grundpelaren i stödet, samtidigt som konditionen ökar din syreupptagningsförmåga. (Detta bör dock inte utföras på samma dag som ett viktigt
sånguppdrag).
Det är viktigt att du inte övar samtliga andningsmoment i en följd. Då finns
det risk för hyperventilering med påföljande yrsel.
När du andas stora lungvolymer som i nästa övning används, förutom mag-,
och bröstkorgsmusklerna, även de nedre ryggmusklerna. Det är deras aktivitet
du ska känna i slutet på fraser där luften börjar ta slut.

Notfabriken
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CD

Övning nr 11 – Jämnt luftflöde ’ih’

6

–
–
–
–

Stå med ryggen från bakdel till axlar mot en vägg.
Placera fötterna i höftbredd ca tjugo cm från väggen.
Observera att det uppstår ett litet utrymme i svanken.
Andas in genom näsan, och när du andas ut håller du ett jämnt luftflöde på
’ih’ så länge det går. Om tonen blir ojämn måste du släppa på större
luftflöde.
– När du upplever att luften nästan är slut, stänger du utrymmet i svanken
genom att vinkla höften framåt och därmed aktivera den breda ländmuskeln. På detta sätt tömmer man lungorna på den sista delen av vitalkapaciteten. Det kan vara din räddning i slutet på långa fraser.
Detta bör du träna på samtliga vokaler i valfri ordningsföljd.
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Observera skillnaden i luftflöde mellan stämbanden på de olika vokalerna och
lär dig att behärska tekniken så att du kan hålla ut ungefär lika länge på samtliga vokaler. Detta ska utföras i bekväma tonarter och inte mer än fem minuter
vid varje övningstillfälle. När du kan utföra detta på ett tillfredställande sätt,
upprepa övningarna utan väggen som stöd.

CD

Övning nr 12 – Groovy ’sh’

7

Placera händerna i midjan eller vid mellangärdet och hosta! Den aktivitet du
känner i musklerna ska aktiveras i takt med de notvärden som är noterade i
övningen. Se till att axlarna inte rör sig. De ska vara stilla och låta andningsmusklerna arbeta.

s

Notfabriken
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Övning nr 13 – Tvättbräda ’vah’
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Denna övning utförs med ett kort tonande ’v’ före vokalen. Det är viktigt att
du hinner spänna av i andningsmusklerna mellan varje ton.

Övning nr 14 – Följsam ’you don’t know’

CD
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Första delen av denna övning ska sjungas staccato. Det betyder att andningsmusklerna ska arbeta på/av mellan varje stavelse. Andra delen ska sjungas
legato och med ett crescendo. Det innebär att dina utandningsmuskler ska
aktiveras successivt starkare i förhållande till tonens tilltagande styrka.
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ANDNING I AVSTRESSANDE SYFTE
Stress är en akilleshäl för såväl sångare som övriga medmänniskor. Andningsmönstrets inverkan på stress är ganska väl kartlagd och floran av avspänningsövningar byggda på andning är rik. Av de tekniker jag har praktiserat i syfte att
använda andning som en spänningshävare och tanketömmare, är nedanstående
övning den som har fungerat bäst. Kombinationen av att placera fingrarna
mellan ögonbrynen och fokuseringen på andningsmönstret leder till att man
inte distraheras av stressande tankar och krav.

Notfabriken
Stämbanden vibrerar mellan 250.000 - 500.000 gånger per dag beroende på taltonsläge

Övning nr 15 – Andning i avstressande syfte
– Placera höger pekfinger och långfinger mellan ögonbrynen.
– Placera tumme och ringfinger på var sin sida om näsborrarna.
– Håll för ena näsborren med tummen och andas in djupt och lugnt ut
genom den fria näsborren.
– Håll sedan för den andra näsborren med ringfingret, släpp med tummen
och upprepa med andra näsborren.
– Blunda och upprepa övningen långsamt under tre minuter.
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SAMMANFATTNING – ANDNINGEN
– En typisk sångandning: Kort inandning - lång utandning.
– Att ha en god andningsstrategi är en förutsättning för att hålla rösten i god
kondition.
– Fysisk träning i lagom dos är enbart av godo för andningen.
– Se till att inandningen sker i god tid innan frasstart och spänn av i utandningsmusklerna omedelbart efter frasslut.
– När man andas in genom näsan värms den kalla/nedkylande luften.
– Stöd är kontroll av andning och för tonen anpassad adduktion.
Notfabriken

den
en muskel,
m
o
s
r
ä
n
a
Hjärn
äning
vare med tr
ti
k
e
Okänd
ff
e
r
li
b

IV:Stämbanden
I stämbanden uppstår de vibrationer som är nödvändiga för att åstadkomma
ljud. Här bestäms också i vilken utsträckning tonen ska vara luftig eller pressad, i vilket register den utförs, tonhöjd och tonstyrka. I stämbanden finns
också grunden för vår rösts naturliga tonläge. Långa och tjocka stämband
leder till ett lågt grundtonsläge och korta och tunna till ett högt grundtonsläge.
Rock-, pop-, och soulstilarnas ursprung är oftast en blandning av afroamerikanska call & response och den engelska balladtraditionen. Från början var
detta uttryckssätt alltså en förlängning av talet. Sången var enkel och talmässig till sin karaktär och syftet var att berätta sanningar, förmedla budskap och
känslotillstånd. Sedan har detta uttryck förändrats och blivit mera sångmässigt
ekvilibristiskt, men utgångspunkten var alltså ganska simpel. Det kan vara nyttigt att komma ihåg när prestationsångesten tar tag i själen i jakten på de mest
invecklade sångliga uttrycken. Det är alltså naturligt att vi inom dessa genrer
huvudsakligen använder den normala talrösten som grund och sedan experimenterar för att fördjupa sound och fraseringsförmåga.
I detta kapitel går vi igenom hur du börjar och slutar tonen, tränar dig att egalisera och separera dina register, bestämmer om tonen ska vara luftig eller tät.
Vi tillämpar också träningsmoment för bröst- och falsettregistret. Till sist ska
vi öva upp kontrollen av vibratot och få en inblick i momentet wail.l

OMFÅNG
Med omfång menar man området mellan den lägsta och högsta ton du kan
åstadkomma på ett kontrollerat sätt. Ett omfång på ca två oktaver är vanligt
och anses nog vara nödvändigt för en professionell sångkarriär. Däremot är
det mindre relevant i vilket område de två oktaverna kan åstadkommas, eff
tersom benägenheten att transponera låtarna till en för den enskilde sångaren
Notfabriken
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anpassad tonart är utbredd inom rock-, pop- och soulgenrerna. Inom det aktuella omfånget är det viktigt att kunna nyansera sig och behärska både starka
och svaga nyanser i bröst- och falsettregister. Det är inte ovanligt att det råder
en viss tonhöjdsstress inom rockgenrerna. Man driver upp sångare i extremt
höga tonlägen oavsett kön eller fysisk förutsättning. Anledningen till detta kan
vara att när man sjunger starkt och högt så krävs det en stor mängd energi
vilket ofta är syftet med de rockigare sånggenrerna. Jag vill härmed poängtera
att det viktigaste är att respektive sångare utvecklar sitt omfång utifrån de egna
förutsättningarna och sedan väljer material som passar, alternativt transponerar till lämplig tonart i de fall det behövs. Vi ska nu titta på vad som avgör din
förmåga att vidga och utnyttja hela ditt omfång.
– Stämbandens längd och tjocklek
– Stämbandens elasticitet
– Hur vältränad du är i de muskler som sträcker stämbanden
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Den som har långa och tjocka stämband har, som tidigare sagts, ett lägre
grundtonsläge än den som har korta och tunna. Stämbandens elasticitet spelar
roll så till vida att om elasticiteten är god blir det lättare för stämbandssträckarmusklerna att dra ut stämbanden och därmed nå högre toner. Du kan jämföra
med två gummisnoddar! Om man klipper upp två lika långa gummisnoddar
och sedan drar ut dem, är det troligt att det ena gummibandet går att dra ut
längre än det andra. Det beror på elasticiteten i materialet. Har materialet god
elasticitet, går det lätt att dra ut det och vice versa. Röstomfånget är väldigt
individuellt och du ska sträva efter en vidgning av ditt omfång utifrån dina förutsättningar och inte jämföra med andra sångare.

TONSTART & TONSLUT
Hur du startar och slutar tonen i stämbanden är av stor vikt ur röstvårdssynpunkt. Eftersom detta sker flera gånger per fras och minst en gång efter varje
inandning, är det av stor betydelse hur detta utförs. En hård tonstart blir det
när stämbanden går ihop innan luftströmmen passerar och ett hårt tonslut när
tonen slutar med att du för ihop stämbanden extra hårt (glottisnyp) och sedan
omedelbart släpper ut luft (som en ljudlig suck). Att använda hårda tonstarter
och tonslut har blivit en vanlig sångeffekt framför allt hos kvinnliga popsångNotfabriken

erskor. En luftig tonstart uppstår när luftströmmen passerar stämbanden innan
de förs ihop och luftigt tonslut innebär att stämbanden avaktiveras successivt,
med tilltagande luftflöde. Du kan alltså börja och sluta en ton på flera sätt:
–
–
–
–

Luftigt
Hårt
Synkat (samtidigt)
Knarrigt

Övning nr 16 – Händelsernas centrum
– Håll andan och öppna munnen.
– Släpp ut små, små mängder luft, stötvis.
– Hör eller känner du det klickande ljudet från halsen? Det är stämbanden
som går ihop och isär med en liten glottisstöt!
Här nedan ska vi pröva några olika typer av tonstarter och tonslut så att vi lär
oss identifiera de olika varianterna och därmed styra dem efter tycke, smak och
ur röstvårdssynpunkt.

Övning nr 17 – Onoff ’get up’
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Här ska vi prova de olika ansatsvarianterna i en följd.
Luftig- hård- synkad

– Kom ihåg att det finns lika många olika sätt att släppa en ton som att starta
den. Prova själv att sluta eller börja en ton tvärt, med luft eller med knarr.
Notfabriken
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TÄTA TONEN
När stämbanden förs ihop och börjar vibrera passerar luft i stämbandsspringan. Hur mycket luft som tillåts passera avgör om man uppfattar tonen
som luftig eller tät. Det finns ideal där man anser att en luftigare klang är att
föredra, och i falsettregistret finns det oftast ett naturligt läckage. I vårt dagliga
tal och när vi sjunger i bröstregistret eftersträvar vi ofta en tät flödig klang för
minimalt röstslitage. Uttrycket och idealen går alltid först och det viktiga är att
känna till skillnaden så att du själv kan styra din röstekonomi. Läckaget i rösten
kan också finnas där naturligt. Sångare som låter hesa av naturen kan ha stora
asymmetriska inslag i struphuvudet som gör att stämbanden inte kan sluta tätt
eller vibrerar ojämnt. Detta ger sångaren karaktär, en viktig egenskap inom
rock-, pop- och soulmusiken. Däremot kan det vara lämpligt att träna den
finmotorik i stämbanden som behövs för att sjunga med en så tät klang som
möjligt, utan att pressa rösten.
Följande övningar ska utföras svagt. Se upp med spänningar i käken och åtstramningar i svalget.
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Övning nr 18 – Mm… Marabou [m]
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– Forma ett [m] och försök att få tonen fri från luft (ska ej låta väsande).

Övning nr 19 – Nasal [n]
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– Forma ett [n], spänn av i käken, täta klangen utan att pressa rösten och sjung
denna melodi:

Notfabriken

RÖSTREGISTER
Röstregister är en benämning på toner som har samma typ av klang och liknande vibrationsmönster. Detta område är mycket omdiskuterat inom sångpedagogik och metodik. Hittills har varken sångpedagoger, sångare, logopeder,
foniatrer eller röstforskare kunnat enas om terminologin och genom historien
har det lanserats ett hundratal registertermer. Mest förvirrande är nog terminologin bland sångpedagogerna, framför allt inom rock-, pop- och soulgenrerna, eftersom man där använder rösten på ett sätt som de gamla termerna inte
riktigt täcker. Benämningar som förekommer är speech level singing, bröströst,
falsettregister, head voice, modalregister, talregister, fullröstregister, halvröst,
huvudklang, mixed voice, heavy register, light register, register 1 & 2, mixklang
osv.
Sångare som inte har kommit i kontakt med sångpedagoger kallar oftast sina
register; min vanliga röst och min ljusa röst. Med den vanliga rösten menar
man bröstregistret eller bröströsten. Den kallas så eftersom man ibland kan
känna vibrationer i bröstbenet, när man talar eller sjunger starkt i detta register. Bröstregistret är det register vi förknippar med talrösten; de flesta talar i
bröstregistret även om det finns undantag, framför allt bland kvinnor. Med
den ljusa rösten menar man falsettregistret. Bröstregister och falsettregister är
de benämningar jag använder. Kvinnor och män använder rösten på liknande
sätt inom rock-, pop- och soulgenrerna och jag gör därför ingen skillnad i
registerbenämningen mellan könen.
Den hörbara skillnaden mellan bröst- och falsettregistret beror till stor del på
den mittersta delen av stämbandsmuskelns (vokalis) aktivitet. När den dras
samman vibrerar stämbanden med en större massa. Eftersom stämbandsmassan avgörs av stämbandens längd och tjocklek blir skillnaden större och mer
hörbar om man har långa, tjocka stämband (som hos män) än om de är korta
och tunna (som hos kvinnor). Det är delvis därför det kan vara svårare att
uppfatta registerskillnader hos kvinnorösten, och därför är också den kvinnliga
röstens register mycket ofullständigt beskriven. Det finns olika åsikter om vad
som är bröstregister, falsettregister och vad som är mitt emellan. Detta ”mittemellan-område” definieras av diverse blandtermer som mellanregister, mixregister osv. Jag har valt att inte benämna detta alls, utan använder termer som,
mer eller mindre ”kärna”, kraft eller massa i tonen. Övergångsomfånget ligger
mellan ca 250 - 350 Hz (c1 - f1) hos både män och kvinnor.
Notfabriken
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Det är viktigt att vi tränar oss i alla de nyansmoment som kan förstärka vår
förmåga att uttrycka oss registermässigt fritt och varierat. Man bör:
–
–
–
–

Träna bröstregistret att vidga sig både uppåt och nedåt.
Lära falsettregistret att komma till tals även i mittersta delen av omfånget.
Egalisera/utjämna skillnaderna mellan bröst- och falsettregistret.
Och inte minst, separera registerskarvarna och göra tydliga
skillnader.

Bröstregistret
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Bröstregistret är som sagt vårt naturliga talregister. Det är också mest naturligt för oss att sjunga i det registret. Det som brukar ligga i vägen för en bra
röstanvändning är olika för män och kvinnor. Män har en ovana att ta i för
mycket i bröstregistret och riskerar därför att få en pressad ton. Det leder lätt
till rösttrötthet och ökad risk för skador på stämbanden. Män behöver därför
tränas lite extra i att få bröstregistret mindre ansträngt och forcerat. För kvinnor ser det oftast annorlunda ut. De som har sjungit mycket i unga år kan ha
lärt sig att man som flicka ska kvittra ljust och vackert, vilket troligen resulterar
i att man använder falsettregistret. Man har inte vant sig vid att sjunga utifrån
bröstregistret och då måste träningen fokuseras på det. En stor utmaning för
träningen av bröstregistret, framför allt på höga toner, är att undvika onödig
press med stämbanden.
Kvinnor kan hitta sitt bröstregister
genom att utbringa rop som: ”Åhej”,
”hallå”, ”nej” och dylikt i bekvämt läge.
Ropet är en naturlig förstärkning av
talrösten och ett bra sätt att hålla tonen
i bröstregistret för kvinnor som tenderar att hoppa till falsettregistret. Det är
viktigt att man använder kroppen som
kraft och stöd och inte forcerar tonen. Kom ihåg att inte börja i för högt
tonläge när du övar själv och balansera
väl mellan rop och skrik ty gränsen är
hårfin.

Övning nr 20 – Kläm i ’woy’
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Glid upp på första tonen och se till att du börjar i ett för dig bekvämt tonläge
när du övar p
på egen
g hand.

Buffalo Soldier (G.N. Williams/B. Marley) © 1983 Modar Music/Longitude Music Corp/Music Sales Corp/EMI
b Ltd./Campbell
d/
b Connelly & Comp Ltd.
d För Norden:
d Edition
d
Wilhelm Hansen AS, Köpenhamn
Music Publ.

Övning nr 21 – Favorit nolltre ’yehyah’
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Här är det viktigt att du inte tar in för mycket luft innan frasen börjar.
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CD
Övning nr 22 - Allsång ’lah’

15

I den här övningen ska du försöka få struphuvudet att återgå till ursprungshöjd mellan varje fras.

The Boxer (Paul Simon) © 1968 Paul Simon.
För Norden: Music Sales Corp./Edition Wilhelm Hansen AS, Köpenhamn
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En typisk sångare i rock-, pop- eller soulgenrerna sjunger inte med sångformant.

Falsettregistret
Falsettregistret inträder när stämbandsmuskeln, vokalis, inte längre kan hålla
emot den kraft som drar ut stämbanden. Då börjar den yttersta kanten på
dessa vibrera och stämbanden sträcks kraftigt. När hela vokalis inte längre är
sammandragen försvinner kärnan i tonen och det låter falsettlikt eller tunt. En
trolig slutsats är att vokalis aktivitet är det som ger tonen kärna, även om det
inte är vetenskapligt belagt. Falsettregistret har en annan dominant muskelgrupp, (cricotyroidmusklerna - CT). Denna muskelgrupp är dominant även när
tonstyrkan är svag! I praktiken kan man säga att:
–
–
–
–

När vi sjunger i falsettregistret är ”CT” extra aktiverade.
När vi sjunger svagt är ”CT” extra aktiverade.
När vi sjunger i bröstregistret är vokalis extra aktiverad.
När vi sjunger starkt är vokalis extra aktiverad.

Sammanfattning: I den del av omfånget där både bröstregister och falsettregister kan verka, är det ofta tonstyrkan som avgör vilket register som dominerar.
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Falsettregistret är ofta outvecklat hos män. Det kan bero på att falsettklangen
kan uppfattas som feminin och att pojkar inte vill uppfattas så. För de flesta
män används falsettregistret endast vid högljutt skratt. I det dagliga bruket
av rösten använder män sällan falsettregistret och i början av sin sångträning
är det vanligt att män undviker detta. Man vet inte hur man ska träna falsetten och klangen låter därmed inte tillfredställande. Men för de män som vill
utveckla sin sångröst är falsettregistret en alldeles förträfflig tillgång. Nyanser
som annars skulle förbli oupptäckta kan leda till dynamisk rikedom, så det
är mödan värt att ägna lite tid och energi åt att träna falsetten. Det finns gott
om exempel inom rock-, pop- och soulgenrerna där falsettsångare har fått
stor genomslagskraft genom en ekvilibristisk kontroll av detta register. Vissa
hårdrockssångare använder sig av falsettregistret i de ”skrik” som används som
effekt inom 70- och 80-talshårdrock, men för de flesta av oss blir falsettregistret mera en hjälp till dynamiska nyanser i samarbete med bröstregistret och en
effektingrediens att använda så ofta det behagas.
Kvinnor har svårare att definiera skillnaden mellan sina register och kan därför
behöva göra ganska stor volymförändring i framför allt den mellersta delen av
omfånget när träningen inleds. Eftersom män, på grund av den stora registerNotfabriken

skillnaden, har lättare att definiera sin falsett, har de också lättare att föra ned
falsettregistret i den mellersta delen av omfånget. Det finns sångare och sångpedagoger som anser att de har aktivt stöd i bröstregistret men inte i falsettregistret. Detta beror troligen på att lungtrycket vanligen är lägre i falsettsång.
Nu har du förhoppningsvis några olika infallsvinklar som kan hjälpa dig förstå
vilka krafter som är inblandade.

Övning nr 23 – Falsettsång ’shEE’

CD
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Denna övning går uppifrån och ned i tonhöjd. Det är viktigt att du inte frestas
att gå in i bröstregistret i den lägre delen av omfånget.

Om du behöver ännu en övning för falsettregistret kan du använda övning nr
61 ’OO’. Se då till att falsettregistret bibehålls på den mellersta delen av omfånget (lämpligen genom att sjunga svagare).

Egalisering
Egalisering betyder utjämning. Inom sång används det som en benämning på
utjämning av register, men också av vokaler d v s man försöker få olika register
och vokalljud att närma sig varandra. I det här avsnittet behandlar vi egaliseringen av register. Vi övar att passera skarven mellan bröstregistret och falsettregistret ohörbart. Egaliseringsmomentet kan liknas vid att byta växel när man
kör bil; det gäller att göra det nästan steglöst genom att trycka ned kopplingen,
lätta på gasen, involvera den andra växeln och sakta släppa upp kopplingen för
att smidigt kunna köra vidare. Om man inte är beredd och tränad kommer det
att låta som en ”tupp” när vi byter register. Förutom de praktiska övningarna
vill jag dela med mig av tre knep som kan hjälpa dig att egalisera dina register.

Notfabriken
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1. Det gäller att få de olika muskelgrupperna att samarbeta och tillsammans
med lungtrycket anpassa tonstyrka och luftflöde. Detta kan vara lättare att
utföra uppifrån och ned i omfånget till en början.
2. Andra steget är att lära sig tunna ut bröstregistret på vägen upp för att passera skarven obemärkt. Låtsas vara på väg att gäspa när skarven närmar sig.
Gäspkänslan innebär att du höjer mjuka gommen och struphuvudet sänks,
vilket kan underlätta för struphuvudets muskler att samarbeta.
3. Mitt tredje tips för att hålla kvar kärnan i tonen och samtidigt stretcha omfånget uppåt är att vidga käkarna. Då tiltas ditt struphuvud och tonhöjden kan
stretchas lite extra. Du kan då välja att sjunga med leende eller rundad munöppning. Med en leende mun får du en tunnare klang, ofta förekommande hos
soulsångare. En rundad mun kan resultera i en fylligare, mera hårdrocksmässig
klang. I samtliga ovannämnda knep gäller det att kontrollera andningen och
aktivera andningsmusklerna på ett följsamt sätt.
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Övning nr 24– Registerskarv ’ah’
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För att ta reda på var din registerskarv befinner sig kan du utföra ett glissando
på ett ’ah’, nedifrån och upp, ganska starkt. När du hör en ”tupp”, passerar du
skarven. Lägg märke till runt vilka toner det inträffar.

CD

Övning nr 25 – Spackla ’egal’

18

Här ska du försöka få skarven mellan dina register att bli ohörbar. Allteftersom du kommer lägre ned i omfånget, försöker du få in mer av bröstregistret
i klangen. Det kan underlätta att vidga svalget (som en gäspning) just när du
känner skarven närma sig. Prova även hela övningen på en och samma vokal,
exempelvis ’UH’. Vissa upplever det som lättare.

shEE . . .
OO

ih
oh

eh______ ae

Glorious (Andreas Johnson) © EMI Music Publishing Scandinavia AB

Notfabriken
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Övning nr 26– Spänstigt ’dOO’
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I den här övningen gäller det att hålla kvar rösten i bröstregistret. Allteftersom
du kommer högre upp i registret tunnar du ut klangen, utan att byta till falsettregistret. Det är viktigt att du inte tar in för mycket luft i denna övning. Det
kan kännas avigt att göra ett diminuendo, eftersom denna övning går uppåt
och ett uppgående ofta medför ett crescendo.

Separering
Separering är ett uttryck för att med flit låta skarven mellan bröstregister och
falsettregister höras och vara abrupt. Det har länge varit vanligt inom rock-,
pop och soulmusik. Den mest extrema formen av separering är joddel! När
man vill separera gäller det, i motsats till vid egalisering, att låta bröstregistret vara starkt ända till bytet till falsettregistret och abrupt låta detta ta över.
Samma metod gäller för vägen från falsettregistret till bröstregistret. Det svåra
är att först släppa kontrollen, för att sedan på ett väldigt kontrollerat sätt byta
register och hitta rätt tonhöjd efter registerbytet. Vissa sångare tycker att det
känns som att man släpper lite på ”stödet” när man går från bröstregister till
falsett.
För att få ut maximalt av denna övning måste du våga låta ”fult”. Det är svårt
att separera snyggt i början, men det är en vacker dynamisk ingrediens när den
väl sitter.

Notfabriken
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Övning nr 27 – Topp 5 ’now’
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Nu ska du låta skarven höras. Lägg kraft i tonen tills registerbytet ska äga rum
på den högsta tonen; då kan du känna som om tonen ”går av”. På det sättet är
det lättare att göra registerbytet abrupt. Den högsta tonen ska sjungas i falsettregistret och resten av melodin i bröstregistret.

Övning nr 28 - Avstigning ’said I’
Samma uppdrag som i förra övningen.
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Said I loved you but I lied (M. Bolton/R. J. Lange) © Mr Bolton’s Music Inc/
Out Of Pocket Prod. Ltd./BMG Music Publishing Scandinavia AB.
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VIBRATO
Ett vibrato uppstår när tonhöjden och i viss mån även tonstyrkan förändras.
En statisk ton helt befriad från vibrato, kan upplevas som livlös och obehaglig. Därför kan man leka med spänningar och avspänningar genom att koppla
vibratot på och av, vilket ger en uttrycksfull effekt. Vibratot anses av många ge
musiken och sången liv på ett sätt som inget annat inslag kan göra.
Idealvibratot inom klassisk sång, ligger mellan fem och sex svängningar per
sekund. Långsammare vibrato förknippar vi ofta med en gammal och muskelslapp röst. När rösten åldras blir vibratot nämligen större i tonhöjd och
långsammare i hastighet. När man har rampfeber blir svängningarna däremot
snabba och okontrollerade, det låter ”nervöst”.
Alla människor kan åstadkomma ett vibrato på sångtonen om man bara lär sig
att spänna av i struphuvudet. Hur ditt vibrato ter sig i fråga om storlek och
svängningshastighet är ytterst individuellt. Det är därför viktigt att framhålla
den personliga prägeln även vad gäller vibratot. Många sångare önskar bättre
kontroll över sitt vibrato, och för att få det behöver man förstå hur vibratot
fungerar och vad som påverkar det.
Man skiljer mellan två typer av vibrato:
– Det naturliga vibratot
– Popvibratot
Det naturliga vibratot är individuellt vad gäller svängningarnas storlek och
tempo. Det uppstår när stämbandssträckarmusklerna pulserar. Man skulle
alltså kunna påstå att det naturliga vibratot är ett resultat av en avspänd röst
och bra sångteknik. Popvibratot är däremot inte ett resultat av avspänning. Det
framkallas av att man skapar olika lungtryck som ger tonen ett pulserande som
kan uppfattas som ett vibrato.
Det naturliga vibratot är svårt att förändra i hastighet, men det går med träning. Popvibratot är ganska lätt att förändra och det är därför lätt att bara nöja
sig med ett sådant. Det vore synd; ett naturligt vibrato ger en extra dimension
åt sången.
Notfabriken
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I början av sångkarriären har många svårt att hitta sitt naturliga vibrato och
försöker därför hitta genvägar, som att skaka på huvudet eller vippa med
käken. Det enda naturliga sättet att hitta sitt vibrato är att lära sig spänna av i
käke och struphuvud genom hela sitt omfång. Självklart är det svårare att vara
avspänd på toner i ditt omfångs yttergränser och mycket övning krävs innan
det lossnar där. Det kan också vara värt att nämna att det går åt mera luft vid
ett vibrato, vilket är bra att ha i åtanke när du planerar att sjunga långa toner
eller fraser.
Nu ska vi träna både det naturliga vibratot och popvibratot.

Övning nr 29 – Ditt naturliga vibrato
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Hela starten på denna övning utförs utan vibrato, fram till sista tonen ’yOO’,
då du försöker spänna av i struphuvudet. Observera att ju mer du klarar att
spänna av, desto friare blir ditt vibrato.
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En liten genväg till ett naturligt vibrato kan vara att associera till gråt. När vi
gråter tippas ofta struphuvudet och stämbandssträckarmusklerna får då en
möjlighet att röra sig fritt mellan olika tonhöjder, vilket är nödvändigt för ett
naturligt vibrato.

CD
Övning nr 30 - Popvibrato
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Här ska vi träna andningsmusklerna i att producera lungtryck som blir vibratoliknande. I början kan detta låta ganska olikt ett naturligt vibrato, men allteftersom du blir snabbare p
på att ggöra dessa puffar blir vibratot mer naturtroget.

Notfabriken

WAIL
Wail eller vocal riffing, melismer eller licks som det även kallas, är ornament
– utsmyckningar. Att waila är att göra små melodiförändringar, mer eller mindre förutbestämda eller helt improviserade. Inom rock-, pop- och soulgenrerna används wail frekvent. Soulgenrerna har gjort det till en egen konstart, men
det är också ganska vanligt inom både rock och pop. Att man inom vissa stilar
är mer benägen att waila än inom andra kan bero på stilideal eller den enskilde
sångarens smak och förmåga. Det viktiga är att veta när, var och hur mycket
som behövs för att åstadkomma önskad effekt. Wail ska vara en krydda som
förstärker det musikaliska uttrycket och inte stå i vägen för kärnan i musiken.
Här följer några vanliga fraser som antingen brukar användas som fasta delar
av en melodi eller som slutknorr på fraser.

Övning nr 31 – Basic
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På denna wail gör du en enkel, men nog så effektiv liten ”flärp” som dessutom
ligger till grund för mer avancerade figurer.

Övning nr 32 – Old school
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Här går vi först uppåt (vilket nog är svårast) och sedan nedåt. Gör inte detta
snabbare än att du hinner göra tydliga ”tonhöjdsbyten” i figuren.

Notfabriken
Sångare och musiker förkortar ofta korta toner och förlänger långa!
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Övning nr 33 - Smidig som ett kassaskåp
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Denna är svår att utföra, men ge inte upp! Övning ger färdighet.

Det finns oändliga exempel på hur wail kan låta, detta var endast ett urval.

SAMMANFATTNING – STÄMBANDEN
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– I stämbanden uppstår de vibrationer som är nödvändiga för att åstadkomma ljud.
– I stämbanden bestäms i vilken utsträckning tonen ska vara luftig eller
pressad, i vilket register den utförs och på vilken tonhöjd.
– Omfånget är området mellan den lägsta och högsta ton du kan åstadkomma på ett kontrollerat sätt.
– Långa och tjocka stämband innebär ett lägre grundtonsläge, kortare och
tunnare stämband ett högre.
– Man kan börja och sluta en ton på flera sätt; hårt, luftigt, synkat eller
knarrigt.
– Att egalisera används ofta som en benämning på en utjämning av både
register och vokaler.
– Separering är ett uttryck för att man låter skarven mellan bröstregister och
falsettregister vara abrupt och hörbar.
– Ett vibrato uppstår när tonhöjden och i viss mån även tonstyrkan
förändras.
– Man skiljer på två typer av vibrato, det naturliga vibratot och popvibratot
– Det går åt mera luft när tonen vibrerar.
– Det viktiga med wail är att veta när, var och hur mycket som behövs för att
åstadkomma önskad effekt.

Notfabriken
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V:Soundet
Att skapa ett eget sound är en av de stora uppgifterna för rock-, pop- och
soulsångare. Vår utgångspunkt är vår fysiska förutsättning kombinerad med
de musikaliska ideal vi har. Det verkar troligt att det är skillnad mellan olika
folkslags fysiska förutsättningar. En japan har annan kroppsstorlek och röst
än en europé och en afrikan har andra förutsättningar för klang än en person
från Ryssland. Detta skulle rent teoretiskt kunna spela roll för vårt sound och
man pratar ju också om ”svarta” röster och ”vita” röster. Men den personliga
klangen beror ändå mest på ansatsröret (svalg, munhåla och näshåla). Det mest
effektiva sättet att lära sig förändra sitt sound är därför att härma.
Sopran, alt, tenor och bas är benämningar på röstkategorier som utgår från
den klassiska musiken och anger både klangfärg och omfång. Inom rock-, popoch soulgenrerna är det svårare att hitta adekvata benämningar. Rock-, popoch soulsångaren bygger hela sin sångliga identitet på att ha ett unikt sound.
Här talar man om en möjlig högsta ton som information till eventuella låtskrivare inför tonartsval. I övrigt blir det mera svävande benämningar på röstkategori, exempelvis ljus röst, klar på höjden och ganska smidig eller lite hes klang,
bra kraft upp till ett g. Det finns många ideal vad gäller hur vi bör låta i olika
genrer och sammanhang. Soulsångaren har ibland en tendens att låta öppet
nasal genom att låta en stor del av klangen komma från näshålan, medan vissa
rocksångare vill ha ett distat sound som åstadkoms genom överkomprimering
av strukturer i struphuvudet. På liknande sätt kan man skapa sound och uttryck som speglar vår personlighet eller vårt idealsound.
När du hör en ton är den färgad av det direkta ljudet från mun till öra, vibrationerna i kroppen och hur den klingar i det rum du befinner dig. Alla dessa
parametrar formar ljudet på olika sätt. Ofta luras man tro att man har basigare
röstklang än vad man egentligen har. För att få en mera riktig uppfattning om
hur din klang uppfattas av andra, kan du hålla en stor bok tätt intill huvudet
framför båda öronen eller kupa händerna och hålla dem ca tio centimeter
Notfabriken
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framför munnen och sedan sjunga eller tala. Märker du nu hur mycket ljusare
din röstklang låter? Det här är din klang, nästan som utomstående uppfattar
den. För att riktigt förstå vad som påverkar ditt sound behöver du titta på de
faktorer som påverkar röstklangen.

RESONANS
För att förstå varför och hur vi utför övningarna nedan ska vi gå igenom hur
ljudet och dess resonans blir till och vilka faktorer som påverkar och förändrar
dessa.
Detta är de grundläggande fundamenten i resonansförutsättningarna:
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1. Stora rum är basigare än små
2. Hårda väggar reflekterar större del av det utskickade ljudet, så det uppfattas
som hårdare/starkare
3. Vissa utgångskanaler driver luft och ljud bättre än andra och kan därmed
frambringa starkare volymer: Jämför munnen med näsan
Vi går vidare och gör en liknelse mellan dina klangrum och två till karaktären
skilda rum, vardagsrummet och badrummet. Vardagsrummet, ett stort rum
fyllt med möbler, kuddar och gardiner, motsvarar ett ansatsrör med mjuka väggar i svalg, munhåla och ett lågt struphuvud med framskjutna rundade läppar.
Förutsättningarna i både rummet och ansatsröret ger ett ganska basigt ljud på
grund av storleken och på att återklangen dämpas av många mjuka ytor. Badrummet med kala väggar, kakel och porslinsdetaljer kan jämföras med spänt
svalg, högt struphuvud och leende mun. Återklangen blir hård och diskantrik.
När vi flyttar tunga, käke, mjuka gommen, struphuvudets höjdläge, ler, plutar
med munnen, ändrar styvheten i svalgväggarna eller inkluderar näshålan i rummet förändras hela soundet.

Notfabriken

DINA RUM
Dina rum finns i ansatsröret. Det består av de hålrum och utrymmen som
finns från stämbanden till läpparna. I ansatsröret uppstår resonanser, utan
resonans blir tonen endast som ett ”surr”. När stämbanden vibrerar får de en
mängd deltoner. Dessa deltoner förändras i frekvens och intensitet med varje
ny tonhöjd och vokal. Ett ’AH’ har alltså inte samma utseende i klangspektrum som ett ’EE’.
Dina rum påverkar många aspekter av tonen som är av stort intresse för
sångare. Vi kan ge vokalerna färg så att man ska förstå vad vi sjunger, vi kan
skapa vårt sound ur det ideal och den personlighet vi har och vi kan ge tonen
mera uppfattad volym.
Att sjunga starkt är något många önskar och delvis kan det styras i dina rum
även om det primära är lungtrycket. En tränad sångare kan prestera mer effektiva röstpulser än en otränad, vilket leder till ett bättre material för resonansen. Detta sker genom att den totala rösttekniken är förfinad, från andning
till artikulation. Alltså sker oftast en viss ökning av röstvolymen, allteftersom
röstträningen fortskrider.

DIN EQUALIZER
Du kan jämföra ditt struphuvud, ditt svalg, näshåla och munhåla med din
stereos equalizer. Genom olika inställningar förändras ljudet. Här följer några
punkter som påverkar ditt sound från stämband till färdig ton.
– Register bestäms av stämbandens svängningsmönster. Du kan välja att
sjunga antingen i bröstregister eller falsettregister.
– Luftflödet genom stämbandsspringan gör tonen mer eller mindre luftig.
– Struphuvudet kan vara lågt, neutralt eller högt placerat. Genom att sänka
struphuvudet blir dina rum längre och klangen blir djupare och omvänt om
du höjer struphuvudet.
– Fickbanden och kannbrosken kan dras ihop och därigenom dista tonen.
– Svalgets väggar kan vara hopsnörpta eller avspända. Hopsnörpt svalg innebär hårda väggar som förstärker resonansen och tvärtom gäller för avspänt
svalg.
Notfabriken
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– Mjuka gommen kan höjas eller sänkas. Resultatet blir mer eller mindre
resonans från näshålan respektive munhålan. Detta påverkar graden av
nasalitet.
– Tungan är nog den mest flexibla variabeln i dina rum. Man kan lägga den
platt i munnen, man kan bukta med framdelen eller bakdelen av tungan.
Den kan spännas eller förbli avspänd. Alla dessa faktorer påverkar soundet
och vokalfärgen.
– Läpparna kan vara mer eller mindre rundade eller formade som i ett leende.
En rundad/plutande läppöppning förlänger dina rum och därmed fördjupas klangen. En bredstrålande/leende läppöppning ger en ljusare och
mer diskantrik klang.
Nu börjar det bli många parametrar att bolla med i sökandet efter det personliga och önskvärda soundet. Kom ihåg att en ljudtekniker i en handvändning
kan tona ner eller förstärka deltonerna i olika frekvensområden som du har arbetat in under lång tid. Detta är på gott och ont, men det är definitivt något du
bör veta om och kunna justera, om det behövs i dialogen med ljudteknikern.
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VOKALERNA
För att lyssnaren ska få en jämn ljudbild och för att du ska få tillgång till finurligt placerade deltoner som kan berika din röstklang, kan du träna vokalbildning med inriktning på att få samtliga vokaler att klinga i den främre delen av
dina rum. För att flytta fram klangen till de resonansrika hårda utrymmena i
främre delen av munnen, måste vi placera tungspetsen längst ned vid de nedre
framtänderna så att vi höjer tungryggen. De främsta vokalerna (exempelvis
’EE’) klingar naturligt på denna plats, medan andra (exempelvis ’AH’) behöver
modifieras för att klinga längre fram.

Notfabriken

Övning nr 34 – Vokalernas naturliga klang
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Här ska vi ta reda på hur några av vokalerna låter i oförändrad version.

oh

UH

Övning nr 35 – De bakre fram ’lEEih’
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I denna övning försöker du rikta samtliga vokaler mot den främre delen av
dina rum. Det görs lättast genom att man placerar övre delen av tungspetsen
vid de nedre framtänderna och sedan försöker uttala alla vokaler genom att
lyfta tungryggen mer eller mindre.

59

DIFTONGERNA
En diftong uppstår när man glider mellan två vokaler utan mellanliggande
konsonant. Det gör man ofta inom rock-, pop- och soulgenrerna när man
formar sitt sound och dessutom är de flesta diftonger sprungna ur amerikansk-engelskan, som man ju ändå får räkna till rock-, pop- och soulmusikens
riktspråk. Några av de mest använda diftongerna är:
SVENSKT

SYMBOL

UTTAL

ej
aj
oj
how (eng.)

’ey’
’ay’
’oy’
’ow’
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Övning nr 36 – Diftonger
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Placera hela diftongen på en och samma klangplats genom att sätta tungspetsen vid de nedre framtänderna. När du behärskar det momentet, separera
diftongerna så mycket det går och upplev vad den effekten gör för soun
soundet.

noh . . .

RÖSTKVALITÉER & SOUNDIDEAL
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Det finns hur många röstkvalitéer och soundideal som helst. Ofta är också
idealet en blandning av flera underliggande ideal. Soundidealen uppstår i
respektive genre och sedan analyseras delarna av sångare och sångpedagoger
som genom röstsignalement kartlägger hur man kan återskapa det. Bästa sättet
att skaffa sig det sound man önskar är, som sagt, att härma. Om du sjunger till
låtar med sångare som sjunger utifrån ditt ideal kommer du genom att härma,
snabbt att klura ut hur du behöver göra. Om den metoden inte fungerar kan
du ta hjälp av en sångpedagog. Denne kan kartlägga hur du ska åstadkomma
soundet och hjälpa dig att utforma en metod att lära in det. Floran av redan
kända ideal och tekniker är rik och benämningarna utgår mestadels från uttryck man kan associera till som lyssnare; allt ifrån growl som betyder morra
till croonn som betyder nynna. Ibland får en benämning en ny innebörd med
tiden och utvecklas från ett uppfattat känslotillstånd till ett sångtekniskt inslag
som exempelvis wail.l Wail,l som från början var en benämning på jämmer och
klagande, betyder idag, åtminstone i Sverige, improviserade utsmyckningar;
på engelska kallas det bl a riffingg eller turns. Eftersom metodik och pedagogik inom rock-, pop- och soulsångerna är en relativt ny företeelse blir buden
många på vilka benämningar som är riktiga och vilka metoder som bör användas. Även denna bok är ett försök att befästa teorier utifrån subjektiva upplevelser, men det är mycket som återstår, innan vi har enhetliga benämningar
på soundmässiga uttryck. Här nedan följer en beskrivning av några av de
vanligaste uttrycken och soundidealen. Jag vill tillägga att de artistexempel som
listas nedan ofta, men inte alltid,
d använder sig av de refererade uttrycken.
Notfabriken

Belting
Belting används mycket inom såväl rock, pop och soul som inom musikalgenren. Belting är egentligen ett uttryck för hög energisång. Tekniken kännetecknas
av ett högt lungtryck, högt tonläge och höjd struphuvudsställning. Benämningen kommer av att man sjunger starkt, ropar ut (belt out). Belting sjungs i den
övre delen av bröstregistret.

Övning nr 37 – Belttest ’uh-oh’
–
–
–
–

Andas in en liten luftmängd.
Känn dig rak i nacken och titta snett uppåt.
För ihop stämbanden.
Sedan kan du utropa ’uh-oh’ ganska starkt (som om något är på väg att
hända).

Artistexempel:
Alanis Morissette, Björk, Celine Dion, Michael Bolton, Dave Grohl (Foo
Fighters), Freddie Mercury (Queen).
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Belting kan också associeras med exempelvis övningarna nr 20, 21 och 22 på
sid 45.

Twang
Twang är ett sound som färgar klangen genom stor övertonsrikedom. Exempel på twang skulle kunna vara det karakteristiska amerikanska talet och det
används av sångare inom vitt skilda stilar. Twang låter som när ett barn retar
ett annat med hånande ’na, na, na, na, na, na’. Det är lätt att bli rösttrött av
twangsång och det är därför inte att rekommendera för skadade eller trötta
röster.
Artistexempel:
Anastacia, Shania Twain, Joss Stone, Chris Robinson (Black Crowes), Usher.
Twang kan också associeras med exempelvis övning nr 41 på sid 68.
Notfabriken
Sångare intonerar stora språng uppåt för högt och stora språng nedåt för lågt!

Growl & Dist
Growl betyder morra och låter som ett morrande. Growlsång förekommer
mestadels i vissa hårdrocksgenrer även om det florerar en sorts ”lightvariant”
i andra genrer. Growl sjungs med högt lungtryck, sammanpressat struphuvud
och i ett lågt tonläge.
Dist används inom både rock och hårdrock, som tillfälliga inslag eller genom
hela låtar. Dist förkommer till skillnad från growl nästan alltid i höga tonlägen,
med högt lungtryck och en press på stämbanden. Detta leder till att struphuvudets delar ovanför stämbanden inkluderas i vibrationen
Artistexempel:
Growl: Lou Koller (Sick Of It), Peter Dolving (The Haunted).
Dist: Bonnie Tyler, Janis Joplin, Anouk, Brian Johnson (AC/DC), Bryan
Adams, Udo Dirkschneider (Accept, U.D.O.).
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Övning nr 38 – Distsång

CD
30

Vissa sångare och framförallt sångerskor har väldigt svårt att få till en dist-ton
och andra får väldigt ont i halsen av dist. Om detta inträffar bör du vila rösten
och börja om vid annat tillfälle. Det är viktigt att kroppsspråket och attityden
är energisk.
– Placera tungspetsen vid de nedre framtänderna och le!
– Placera sidorna på tungans bakre del mot de övre hörntänderna.
– Använd ett högt lungtryck och försök att ljuda ett utdraget ’ey’, ’mEE’ eller
’ahOO’.
– Nu bör tonen bli distad!
Om tonen inte blev distad, försök igen tills du hittar den rätta inställningen.
Kom ihåg att det krävs ett högt lungtryck och mycket energi för att få till en
distton. Om du fick en bra dist-ton men det gjorde ont, måste du göra små
justeringar mellan tungan och mjuka gommen. Träna detta i korta intervaller,
högst några minuter i taget och avbryt så fort det gör ont i halsen.
Notfabriken

Att kartlägga och generalisera hur en rock-, pop-, eller soulsångare sjunger är
svårt och undantagen blir många. Inte desto mindre ska jag försöka att kort
beskriva de vanligaste röstsignalementen i respektive genre här.

Rock
Rocksångare sjunger ofta i individuellt höga tonlägen, med höga lungtryck, i
talnära bröstregister med sparsamt eller obefintligt vibrato och distsång som
en effekt.
Artistexempel:
Ann Wilson (Heart), Avril Lavigne, Gwen Stefani, Bruce Springsteen, Chris
Cornell (Soundgarden, Audioslave), Bono (U2).

Pop
Pop sjunger man vanligtvis i bekvämt tonläge, med moderat lungtryck, ofta
med en lätt och ibland luftig ton, sparsamt användande av vibrato, knarrtonstart och glottisnyp vid tonslut är vanliga fraseringsideal.
Artistexempel:
Madonna, Britney Spears, Nina Persson (Cardigans), Ronan Keating, Chris
Martin (Coldplay), Beck.

Soul
Soulsångaren väljer tonlägen som kan ge en bra utgångspunkt för att använda
hela det individuella omfånget. Även här ett moderat lungtryck, varvat mellan
luftig och twangig ton, med stort vibrato. Soulsångaren kan ibland upplevas
som nasal. Glottisnyp vid tonslut, långa slutnasaler och mer eller mindre improviserade ”wailfigurer” är andra ingredienser.
Artistexempel:
Mary J Blige, Lauryn Hill, Brandy, Stevie Wonder, Brian Mcknight, John Legend.
Notfabriken
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Traditionell hårdrock
Inom den traditionella hårdrocken finns det en speciell sångstil där framförallt
män sjunger i extremt högt tonläge med en klang som är kraftfull trots höjden.
Högt lungtryck, neutralt till lågt struphuvud, stort vibrato och öppna vokaler är ingredienserna. Ingen forskning har gjorts på detta sångsätt än och det
mesta blir gissningar. Vissa menar att det är falsettregistret som används, andra
att det är bröstregistret som dominerar.
Artistexempel:
Bruce Dickinson (Iron Maiden), Rob Halford (Judas Priest).

CD

Övning nr 39 – Hårdrock ’oh’
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31

Runda munöppningen och gör munnen stor som om du hade en varm potatis
i den. Håll struphuvudet lågt och andas in stora luftmängder innan frasstart.
Det kan också hjälpa att känna sig ”gråtfärdig” för att få tonen avspänd på de
högsta
g tonerna. Prova även denna övningg på
p ’UH’.
Am

’oh’...

Notfabriken

Bm7/A

Am7

D/A

Am

SAMMANFATTNING – SOUNDET
– Dina rum är ansatsröret. Det består av de hålrum och utrymmen som
finns, från stämbanden till mungiporna.
– Din personliga klang beror på dina rums utformning, men även på dina
språkliga eller dialektala vanor.
– Det mest effektiva sättet att lära sig ett sound är att härma.
– Sopran, alt, tenor och bas; dessa benämningar på röstkategorier utgår från
de klassiska stilarna och beskriver både klangfärg och sångbart omfång.
– Stora rum är ”basigare” än små.
– Hårda väggar reflekterar större del av det skickade ljudet så det uppfattas
som hårdare/starkare
– En stor utgångskanal kan frambringa starkare volymer än en liten, som
munnen i jämförelse med näsan
– Du kan jämföra ditt struphuvud, svalg, näshåla, munhåla och externa hålrum med en stereos equalizer.
– En diftong uppstår när man ändrar en vokal till en annan utan mellanliggande konsonant.
– Growl är kanske det mest röstpåfrestande sångsoundet. Ordet betyder
morra och låter som ett morrande.
– Dist används inom både rock och hårdrock, som enskilda inslag eller
genom hela låtar. Dist förkommer till skillnad från growl nästan alltid i
höga tonlägen.

Notfabriken
Viskningar kan spegla hemlighetsfullhet!
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VI:Artikulationen
Att artikulera handlar om att uttala ord och fraser tydligt, men det är även ett
musikaliskt redskap. Även om både vokaler och konsonanter kan vara uttrycksfulla, generaliserar jag lite och påstår att vokalerna reflekterar en känsla
genom sitt tonläge, medan konsonanterna ger orden tydlighet. Om man
artikulerar väl får lyssnaren större möjlighet att uppfatta textens innehåll och
de sångliga uttrycken får dessutom extra dimension. Artikulatorerna formar
konsonanter. En förändring av artikulatorerna i form, läge och densitet gör
stora skillnader i klangen. Sångarens artikulatorer är:
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–
–
–
–
–

Läppar
Tunga
Underkäke
Mjuka gommen
Struphuvudet

Vokalartikulation behandlades i kapitlet Sound och nu har turen kommit till
konsonantartikulationen.

KONSONANTERNA
Inom rock-, pop- och soulgenrerna har konsonanterna förutom sin textmässiga funktion, även en rytmisk ingrediens. Genom explosiva konsonanter får
sångaren tillgång till ett percussivt inslag och ökar därmed sin möjlighet att
”svänga”. Konsonanternas betydelse för den musikaliska tolkningen är enligt
min mening underskattad. Det kan bero på att det finns en rädsla för konsonanterna, på grund av den naturliga förträngning av tonen som de innebär,
med röstspänning och röstslitage som följd.

Notfabriken

Även om konsonanten formas med exempelvis tunga och tandvall, finns det
en tendens att även föra ihop stämbanden, samtidigt som man formar konsonanten. Det är viktigt att påpeka detta för sångaren och om möjligt förhindra
vanan för att slippa onödigt slitage.
Sångare bör öva upp sin artikulatoriska förmåga så att han eller hon kan förflytta sig obehindrat mellan och inom de olika artikulationsställena. När man
bildar ett konsonantljud stoppas eller förträngs luftflödet. Det är därför viktigt
att inte uppehålla sig för länge på konsonanten, eftersom det medför spänningar i den eller de delar som formar den.
Det är under konsonantens formande som tonhöjden för påföljande vokal
ställs in. Konsonanten sänker tonhöjden något, och mycket av energin försvinner ned i svalget istället för ut genom munnen. Därför ska konsonanten
utföras lätt och explosivt. Av naturliga skäl har vi icke-engelsktalande svårt för
att artikulera väl på amerikansk-engelska. Det är därför extra viktigt att ägna
tid och träning åt uttal och konsonantkombinationer.
Viktigt i följande övningar är att vara avspänd i käken. Det är lätt att börja
spänna käkmusklerna när övningen har pågått en stund.

CD
Övning nr 40 - Fläskläpp [b], [p], [m]

32 & 33

A/ Här tränar vi labiala konsonanter, alltså konsonanter som formas med läpparna. Se till att spänna av i läpparna omedelbart efter varje konsonant.

Notfabriken
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B/ Liknande övning som ovan men här sammansatt så att vi tränar samtliga
labiala konsonanter i en och samma övning.

’B’

Börja i ett tempo som du behärskar och sträva mot att utföra övningarna i successivt högre tempo. Ha gärna en metronom till hands så du kan notera dina
framsteg. Se även till att du är jämn i rytmiken. Ett tips är att sätta tempot efter
hur fort du kan utföra [m] utan att bli ansträngd, det är den svåraste konsonanten i denna grupp.

Övning nr 41 - Glappkäft [n], [l], [t], [d]

CD
34 & 35

68

Här tränar vi de konsonanter som formas genom en förträngning mellan tungspets och tandvall.
A/ Spänn av i käke och axlar och försök att utföra denna övning rytmiskt och
avspänt.

The Look (Per Gessle) © Jimmy Fun Music

Notfabriken

B/ Samma melodi som ovan, men nu blandar vi de olika konsonanterna. Tempot anpassas efter hur fort du kan åstadkomma [d].

Övning nr 42 – Latino [g], [k], ’ng’

CD
36 & 37

Då har turen kommit till konsonanter som formas av tungrygg och mjuka
gommen.
A/ Samma instruktion som i förra övningen. Spänn av i käke och ansiktsmuskler och utför övningen lätt och rytmiskt.

koh . . .

B/ Även i den här konsonantgruppen avslutar vi med att sätta ihop de genomgångna konsonanterna.

gih koh . . .
koh gih . . .
ngah ngih . . .

Notfabriken
Att täcka en ton betyder att man modifierar vokalen så att den blir skonsammare att sjunga: Ett ’ah’ sjungs mer som ett ’AH’
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KÄKEN
Käkens rörelse är av yttersta vikt för all sång. Den förknippas med så skilda
aktiviteter som tuggning, tandgnissel, bildandet av sångformanter samt formandet av vokaler och konsonanter. Käkens rörelsemönster följer ofta tungans rörelser, undantaget vissa vokaler som emellan: ’EE’ och ’OO’. Varje gång
man stänger munnen är käkmuskulaturen aktiv och det är således viktigt att
inte överspänna när man stänger och att låta gravitationen ha sin gång när den
öppnas. Det finns sångpedagoger som förespråkar att käken förblir still och
att tungan sköter stora delar av konsonantformningen. Jag anser att det är helt
ofrånkomligt att låta käken vara en aktiv del av all tonbildning och att man kan
undvika spänningar i käkens muskler genom att den hålls i rörelse.
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Stress och oro resulterar ofta i att vi går och biter ihop tänderna, vilket leder
till spänningar i käkmuskulaturen s k stresskäke. Stresskäke leder även till spänningar i struphuvudet och därmed röstslitage. Det är vanligt att man placerar
tungryggen mot hårda gommen eller att man biter ihop i vardagliga situationer
som vid TV-tittande eller promenader. Detta försätter mun- och svalgsystemet
i sväljposition. Förutom den extra muskelspänningen luras också slemhinnan
att producera extra slem för att underlätta sväljmomentet, vilket kan leda till
problem med slemhinnan. Även huvudvärk kan många gånger härledas till
spänningar i käken genom kopplingen till musklerna i nacken och vid tinningen. Avspänning i käken bör tränas i den faktiska sångsituationen. Även om en
avspännande röstmassage har lindrande funktion, kommer problemen tillbaka
ganska snart om inte tekniken förbättras. Efter dessa varnande ord kommer
ett förslag på hur vi ska undvika detta.
Utgångspunkten för en avspänd käke kan vara att placera tungspetsen vid de
nedre framtänderna och ha läpparna ihop, men inte tänderna. Käkens naturliga rörelseschema kan observeras genom att man placerar fingrarna vid den
bakre delen av käken och öppnar munnen. Då känner du käkbenet åka snett
nedåt, bakåt.

Notfabriken

Följande övningar ska utföras avspänt och med en känsla av lätt rörlighet i
käken.

Övning nr 43 – En klassiker ’vyvy’

CD
38

Utför denna övning lätt och glädjefyllt.

Ett tips är att hålla kvar fingrarna vid den bakre delen av käken vid samtliga
övningar. Det lär dig att förnimma den rörlighet som krävs för avspänning.
Känner du spänning eller blir trött i käken efter ett tag, vila och utför röstmassage.

Övning nr 44 – Håll ut ’vah’

CD
39

Detta moment är extremt jobbigt. Genom korta andningspauser och snabba
käkrörelser blir man fort trött och tvingas spänna av för att kunna fullfölja övningen. Detta tränar upp din förmåga att reglera tekniken, så att du kan hålla
på längre tid per gång, vilket är huvudsyftet med övningen.

Notfabriken
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Övning nr 45 – Gospelgung ’woh’

CD
40

Den här övningen ska utföras med maximal sångglädje! Låt den synkoperade
uppgången hjälpa din röst att sjunga den uppåtgående delen lättare.

SAMMANFATTNING – ARTIKULATIONEN
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– Att artikulera väl handlar om att uttala ord och fraser tydligt, men det är
även ett musikaliskt redskap.
– Genom explosiva konsonanter får sångaren tillgång till ett percussivt inslag
och ökar därmed sin möjlighet att ”svänga”.
– Det är under konsonantens formande som tonhöjden för påföljande vokal
ställs in
– Det är viktigt att inte uppehålla sig för länge på konsonanten, eftersom det
kan innebära att man spänner sig och därmed sliter på rösten.
– Det är vanligt att spänningar från stress och dåliga sångvanor sätter sig i
käkens muskulatur.

Notfabriken

r
med livet ä
Meningen
lycka
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Dalai La

VII:Svänget
Att vara en ”svängig” sångare skänker guldkant åt helhetsintrycket. Tyvärr är
detta med ”svänget” ofta eftersatt. Rytmen är den musikaliska grund man bygger harmonier och melodier på. I rock-, pop- och soulgenrerna, som ju delvis
bygger på den afro-amerikanska traditionen, är rytmen en huvudsaklig ingrediens. När afrikanska slavar fördes till den syd- och nordamerikanska kontinenten uppstod två olika inriktningar som båda är sprungna ur den afrikanska
rytmtraditionen. De sydafrikanska slavarna spelade på diverse slagverk och
kunde därigenom utveckla rytmen via instrument som conga och tamburin,
och det har därför utvecklats komplexa instrumentala rytmer i latinamerikansk
musik. På den nordamerikanska kontinenten förbjöds slavarna att använda
instrument, vilket resulterade i att den rytmiska traditionen utvecklades inom
sången istället. Arbetarsånger som byggde på ”call & response” var grunden
till blues och negro spirituals utvecklades till gospel. Ur detta har sedan de flesta rock-, pop- och soulstilar utvecklats med inslag från den engelska balladtraditionen som via countrymusiken blandats med blues och resultatet blev rock.
Gospeln togs ur kyrkan och blev soul och på det här sättet har det fortsatt till
idag då stilarna är mångfacetterade och omöjliga att sätta etikett på.
Att det afro-amerikanska svänget ofta är eftersatt inom sångundervisningen
kan bero på att vi har helt andra rytmiska traditioner här i Skandinavien. Vi är
inte helt säkra på hur vi ska föra in den rytmiska delen i musiken på ett naturligt sätt, även om vår folkmusik är nog så svängig. En annan orsak kan vara
att det är slitsamt för rösten att sjunga med de tonstarter - tonslut och konsonantbeteenden som ger en rytmisk rikedom. Som jag nämnde tidigare får
inget sångtekniskt stå i vägen för vår vilja och förmåga att uttrycka oss genom
sången. Vi får helt enkelt lov att träna vår rytmiska röstbehandling tills den blir
så skonsam det bara går. Vi ska i det här kapitlet gå igenom de moment som är
viktiga för sångarens rytmiska uttryck eller helt enkelt fråga oss: Hur får man
sången att svänga?
Notfabriken
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Det är sällan man ser gospelsångare eller sångare inom rytmbaserad musik stå
stilla när de sjunger. Rytmen är ett uttryck som även förmedlas med kroppen.
Det är därför viktigt att man förankrar det rytmiska momentet i hela kroppen
och inte enbart i rösten. För att göra detta finns det olika delmoment att träna,
men en viktig början är att fokusera på de rytmiska delarna i musiken när man
lyssnar på och utövar musik. Börja med att lägga märke till hur trummorna
spelar, hur eventuella percussioninstrument spelar, hur basen fraserar rytmiskt osv. Detta ger dig en medvetenhet om vad som finns att tillgå även som
sångare. Sångare som har spelat trummor eller bas har oftast en mer utvecklad
känsla för att få sången att svänga, just för att medvetenheten och uppmärksamheten finns där. Att ha bra rytmisk känsla och uttryck stärker den allmänmusikaliska förmågan.
För att kunna genomföra övningarna nedan bör du skaffa en metronom. Den
är dessutom välbehövlig i den dagliga sångsituationen. De moment vi ska träna
är:
74

Tajmkeeping
Genom att känna det givna tempot i en låt är det lättare att frångå eller följa
det i harmoni med dina percussiva intentioner.
Koordination
Förmågan att koordinera olika kroppsdelar med rösten är viktig och hjälper
dig att frigöra rösten och kroppen i rytmiskt hänseende.
Tajming
Att veta hur du accentuerar i den rytmiska underdelningen är nödvändigt.

Notfabriken
Rundade läppar och vidgat svalg används ofta i tröstande ”babysnack”!

TAJMKEEPING
Tajmkeeping handlar om förmågan att kunna känna och hålla ett givet tempo.
Tempot kan spegla energi på ett ypperligt sätt och kan säga mycket om en låt.
Tempo kan vara antingen rörligt eller konstant. Inom rock-, pop- och soulmusik är det vanligt med ett konstant tempo och att möjligtvis sakta ned i slutet
av låtarna. Den gängse enheten att benämna tempo med är: Bpm (Beats per
minute). För att träna förmågan att känna in, känna igen och hålla ett tempo
konstant kan man öva på följande sätt:

CD

Övning nr 46 – Tajmkeeping

41,42
43

Exemplen nedan sjungs med repris, alltså två gånger rakt igenom. Först förevisas hela melodin en gång sedan får du chansen att sjunga igenom den en gång
innan övningen börjar om igen. Då spelar pianot med i de första fyra takterna
och sedan fortsätter du sjunga utan komp till de två sista takterna då pianot
återkommer. I reprisen sjunger du själv ända till de sista två takterna. På detta
sätt kan du observera om du hade rätt tempo genom att höra om sången och
metronomen var samtidiga vid metronomens återinträde.
A Fjärdedelstakt 4/4, Bpm: 110
B Fjärdedelstakt 4/4, Bpm 150
C Fjärdedelstakt 4/4, Bpm: 60

Notfabriken
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KOORDINATION
Att ha en bra koordination mellan kropp och röst är väsentligt. Sångare får
ofta agera dirigent i början och slutet av låtar och behöver därför god koordinationsförmåga. Dessutom förstärker du den rytmiska medvetenheten och
friheten.
– Fotstamp. Används som grund i polyrytmik med handklapp.
– Handklapp. Används som grund i polyrytmik med foten.
– Sång. Sången utförs så svängigt och exakt som möjligt utan att påverkas av
fotstampet och handklappen.

Övning nr 47 – Fonky
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44

Lyssna och öva först till inspelningen på den medföljande CD:n och gör sedan
denna övning med en metronom i långsamt tempo tills du har ”tajmingen i din
hand”.
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Bpm: 85

fot- handstamp klapp

Övning nr 48 – Happy birthday
Utförs på samma sätt som ovan.
Bpm: 120

Happy Birthday (Stevie Wonder) © Jobete Music Co Inc/Black Bull Music Inc.
För Norden: EMI Music Publishing Scandinavia AB.

CD
45

Övning nr 49 – Singer

CD
46

Återigen samma mönster som nämnts tidigare
Bpm 80

Orig. texten är: I was born an original sinner I was born from original sin.

.Missionary Man (A. Lennox/D. A. Stewart) © D ’N’ A Ltd/BMG Music Publishing Scandinavia AB

TAJMING
Bra tajming har vissa naturligt medan andra får träna väldigt hårt för att bli
bra. Frank Sinatra är känd för sin goda tajming, Stevie Wonder är ett annat
exempel. Att ha fullgod tajming är dessutom nödvändigt i all improvisation
och stämsång där lyhördhet och blixtsnabb reaktion är ett måste för ett gott
resultat. Tajming går ut på att hitta rätt bland notvärden och tolka tonstart och
tonslut utifrån den egna kreativiteten i samarbete med kompet. Det kan vara
att sjunga lite före eller efter det givna notvärdet eller rakt på det, helt efter
egna önskemål. Grundläggande för bra tajming är att känna den rytmiska underdelningen i musiken och att ha bra tajmkeeping-förmåga. Listan på rytmiska kombinationer är oändlig, men här följer några grundläggande notvärden
som du kan öva på.

Övning nr 50 – halvnot

CD
47

Lyssna till exemplet på CD:n och fortsätt sedan öva på egen hand till metronom.
Bpm 70

Notfabriken
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Övning nr 51 – Fjärdedel
Här tränar vi fjärdedelstajming.

CD
48

B
Bpm
70

Övning nr 52 – Åttondel offbeat

CD
49

Nu övar vi ”offbeat-tajming”.
Bpm 70
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Övning nr 53 – Sextondelar

CD
50

Sextondelstajming.
Bpm 70

Övning nr 54 – Trioler
Även trioler förekommer i rock-, pop- och soulgenrerna.
Bpm 70

Notfabriken
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GHOST NOTES
Ghost notes eller spöktoner används ofta av instrumentalister, framför allt
trummisar. Det är små, percussiva anslag som spelas eller sjungs mellan de ordinarie tonerna. För gitarrister kan det vara ett anslag på en dämpad sträng och
för trummisar ett extra och svagare utfört virvelslag. Signumet här är svagt.
Sångare använder sig inte i lika stor utsträckning av ghost notes. Det kan bero
på vana, förmåga eller på att det är slitsamt för rösten. En sjungen ghost note
består av en svag glottisstöt. Stämbanden smäller ihop, vilket kan leda till rösttrötthet. En sångare som använder ghost notes effektivt och som ett stilistiskt
signum är Michael Jackson. Tajming och övriga rytmiska ingredienser är grunden på vilken du bygger ditt extra sväng med ghost notes.
Övningar för ghost notes får du inte här; sådana bör, för att inte forcera rösten, övervakas av sångpedagog. Men grundtekniken utgår från instruktionen i
övning nr 16 på sid 41.
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– I rock-, pop- och soulgenrerna är rytmen en huvudsaklig ingrediens.
– Det kan vara slitsamt för rösten att sjunga med de tonstarter - tonslut och
konsonantbeteenden som ger en rytmisk och percussiv rikedom.
– Det är viktigt att förankra det rytmiska momentet i hela kroppen och inte
enbart i rösten.
– Genom att känna det givna tempot i en låt är det lättare att göra avvikelser
efter dina rytmiska intentioner.
– Förmågan att koordinera kropp och röst är viktig och hjälper dig att frigöra
rösten och kroppen i rytmiskt hänseende.
– Tajmkeeping handlar om förmågan att kunna känna och bibehålla ett givet
tempo.
– Att ha fullgod tajming är nödvändigt i all improvisation och stämsång, där
lyhördhet och blixtsnabb reaktion är ett måste för gott resultat.
– Tajming går ut på att få alla toner att börja och sluta exakt där de ska,
genom att tolka tonstart och tonslut utifrån den egna kreativiteten i samarbete med kompet.
– Ghost notes är svaga toner spelade eller sjungna mellan de ordinarie tonerna.
Notfabriken

INTERVJU MED ALICE BABS
– Vad upplever du som mest röstkrävande
som professionell sångare? Promotionperioder med många intervjuer, inspelningsperioder med regelbundna sångpålägg,
turnéperioder eller repetitionsperioder?
- Det beror lite grann på vilken repertoar jag sysslar med. När man behöver
använda den förstärkta talrösten, sliter
det mycket mer än när man kan använda
sin skolade röst med bra sångteknik. Pop
och schlager sliter mer på stämbanden. Av
den anledningen är det naturligtvis också
ansträngande med intervjuperioder mitt i
turnerandet.
– Hur övar du?

80
Foto: Roger Vikström/Pressens Bild

- Jag har tagit sånglektioner i hela mitt liv
och jag övar skalor och mjukar upp rösten.
Jag har också speciella andningsövningar
som jag fått lära mig av en sjukgymnast
och som gör att jag blir helt kvitt allt slem
som samlas i lungorna. Det är mycket bra
för mig som har lite astmakänslighet. Det
gör jag extra mycket inför turnéperioder.
Jag gör dessutom blåsövningar, en plastslang som jag blåser i en vattenflaska, ungefär som en trumpetare måste göra för att öva ”ambisen”. Det ger bra kontroll på stämman och är bra för att motverka
onödiga vibraton i rösten.
– Hur förbereder du dig inför viktiga sånguppdrag?
- Jag lär mig sångerna mycket noga. Övar och ser till att melodi och
text sitter ordentligt. Sen kan man börja leka med sångerna, improvisera kring dem. Jag sjunger sångerna fullt ut när jag repeterar, så att
den rätta känslan sätter sig och detta stärker dessutom stämman.
- Har du någon ritual, huskur eller annat som du vill dela med dig?
- Jag promenerar mycket och ser till att jag har en god fysik. Balansen
i tillvaron är viktig. För mig är det viktigt att försöka äta rätt och
motionera mycket, men även att vila. För lite sömn brukar märkas på
stämman.
– Vilken egenskap anser du är viktigast att ha som artist?
- Sångglädjen och viljan att dela med sig till andra av den.
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VIII:Giget
Vid själva giget, vare sig det gäller en audition eller en konsert, är det meningen att all den röstträning du har genomgått och alla dina konstnärliga ambitioner ska blomma. Då ska du med hjälp av din sång och musiken förmedla
känslor, berätta historier och tolka musikaliska signaler. Allt detta ska resultera
i att åhöraren ges den underhållning som evenemanget utlovar och att du får
den konstnärliga bekräftelse du önskar. Det är ju inte alltid man älskar alla låtar
man framför eller att de känns musikaliskt eller konstnärligt utvecklande, men
då kan det istället vara tillfredställande att publiken har fått en rik upplevelse
med sig hem.
Den sångtekniska träningen är egentligen endast till för att förbättra möjligheterna att tolka text och musik så rikt som möjligt, med god rösthälsa och så
ofta man önskar. Hur detta uttryck ter sig beror på kompositörens ursprungstanke, låtens karaktär och hur du vill framstå i ditt förmedlande av den aktuella
låten i den aktuella situationen. Innan vi kommer så långt att en låt kan framföras, ett framträdande fullföljas eller en inspelning äga rum, måste vi lära in
låten eller låtarna, tolka dem och på andra sätt förbereda giget.
Att vara trovärdig i framförandet av en låt är viktigt. För att vara trovärdig
måste man ha tagit del av texten och musiken och dessutom beslutat sig för en
tolkning. Tolkning av text och musik kallas för interpretation. Här delar vi upp
interpretationen i två delar:

TEXTEN
Sångarens primära uppgift är att sätta sig in i texten så mycket att han eller hon
kan återge den känsla eller förmedla det budskap texten rymmer. I de fall låten
består av nonsenstext blir det viktigare att ägna tid åt den musikaliska interpreNotfabriken
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tationen. Många texter är tvetydiga och dubbelbottnade, så ofta är tolkningen
fri och upp till varje enskild sångare. Det första steget för interpretationen är:
Läsa texten:
– Finns det ord du inte förstår? Slå upp dem!
– Är det engelsk text? Ta reda på det korrekta uttalet!
– Vad handlar texten om? Finns det tvetydigheter?
– Kan du relatera till textens innehåll personligen?
– Vad vill du förmedla med texten?
Nästa steg är att sätta upp en inre bild av den miljö som textens handling ska
utspela sig i. Detta förstärker dina möjligheter att förstå och förmedla textens
budskap och klä det i kroppsliga och sinnesmässiga uttryck som mimik och
sound. Följande stolpar kan vara till hjälp för detta:
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Miljö - Var utspelar sig handlingen?
– Är det ute eller inne?
– Är det dag eller natt?
– Är det i regn eller solsken?
– Är det sommar, vinter, vår eller höst?
– Är det i stan eller på landet?
Historisk tid:
– Hur ser/såg det ut vid tiden för berättelsen?
Vem är du:
– Är du berättare eller huvudperson?
– Är du man eller kvinna?
– Från vilket land är du?
– Vilken uppväxt och social status har du?
– Vilket arbete och vilken utbildning har du?
Sinnen - Vad upplever man med sina sinnen i handlingens centrum?
– Vad ser man?
– Vad hör man?
– Hur luktar det?
Notfabriken
Svullna slemhinnor ger segt slem!

–
–
–
–

Vilka smaker kan man känna?
Vilka känslor får man?
Vilka färger dominerar?
Vad har man för fantasier?

När du har kommit så här långt är det dags att känna efter hur du kan återspegla det sceneri som du har satt upp för texten enligt stolparna ovan.
Känslolägen - Blunda någon minut och fundera på hur du känner när
du är:
– Glad
– Lycklig
– Pigg
– Kär
– Besviken
– Arg
– Sårad
– Upprymd
– Trött
– Funderande
– Irriterad
– Likgiltig
Kroppsspråket - Hur känns det i kroppen vid respektive känsla?
– Vilken hållning har du?
– Sitter eller står du?
– Står du stilla eller rör du dig?
– Hur rör du dig?
Ansiktsuttryck - Vilken mimik förknippar du med de olika
sinnesstämningarna?
– Vilka ansiktsuttryck ingår?
– Vilken blick krävs?

Notfabriken

83

Sången - Vilka sångtekniska och musikaliska inslag kan förstärka den
aktuella känslan?
– Starka eller svaga toner?
– Bröst- eller falsettregister?
– Pressat eller luftigt sound?
– Staccato- eller legatofrasering?

Övning nr 55 – Sinnesstämningar
– Sjung en valfri låt utifrån olika sinnesstämningar och lägg märke till hur
olika resultat du får.

Att lära in texter utantill
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Att lära in texter med kort varsel kan vara ett problem. I situationer som
kräver snabb inlärning får man nog inse att det inte går att tolka texten så
noggrant som vi gjorde nyss. Vid kort varsel är det viktigaste att få in ord som
stöttar minnet för resterande text. Här följer några tips:
– Skriv ned texten eller om den redan är nedskriven, skriv av den!
– Memorera det första ordet i varje ny del av låten t ex vers och refräng!
– Memorera det första ordet i varje fras!

MUSIKEN
Att tolka de musikaliska signalerna på ett för kompositören och den enskilde
artisten tillfredställande sätt är nödvändigt inför giget. Du bör vara så röstmässigt driven och nyanserad att inga uttryck du önskar utföra är för svåra att
återge. Först då kan du känna dig helt fri i din förmåga att tolka musikaliska
signaler. Arbetet fram till total sånglig frihet är förstås oändlig, men det får inte
hindra oss att hela tiden sträva efter utveckling.

Notfabriken

Musikens signaler till sångaren kan vara i form av:
– Tempo
– Tonart
– Taktart
– Harmonik
– Melodi
– Rytmik
– Instrumentering
Samtliga nämnda ingredienser kan ge dig en ledtråd om hur du väljer:
– Register
– Sound
– Artikulation
– Dynamik
– Frasering
– Tajming
– Intensitet
På liknande sätt som för inlärning och tolkning av en text, kan även musiken
ha underliggande motiv. Snabbt tempo, durharmonik och korta fraser i låten
kan signalera staccatofrasering, lätt sound, kvick tajming och hög intensitet
i sången. Långsamt tempo, mollharmonik och legatomelodik skulle kunna
tolkas sångtekniskt med stabil ton i bröstregistret, djup andning, släpig tajming
och stora dynamiska förändringar.
I nästa avsnitt får du en inblick i de dynamiska förändringar som sångaren har
att göra med vid tolkning av musiken. Du bör även ta hjälp av alla de nyanser
som vi går igenom i övriga sångtekniska kapitel främst med inriktning på röstregister, sound och rytm.

DYNAMIKEN
Dynamik betyder rörelse och innebär förändring. Sång med förändringar i
rytm, styrka och melodi, nyanserar känslor och förstärker lyssnarens uppfattning av textens innehåll. Dynamik skapar även stor musikalisk spänning och
det blir lättare att fånga publikens intresse. Inom musik uppfattas begreppet
Notfabriken
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dynamik ofta som skillnaderna mellan starkt och svagt, men här vill jag ge det
en vidare innebörd. De inslag som uppfattas som dynamiska förändringar är:
–
–
–
–
–
–
–

Accenter
Tonlängd
Tonhöjd
Tonstyrka
Sound
Artikulation
Vibrato

Övning nr 56 – Textbaserad dynamik
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Denna övning är ett kort exempel på det som nämndes under text och musikinterpretation. Vi tar isär en kort nonsenstext på engelska och ger den en
sångmässig tolkning. ”Sweet love turned cold” tolkar vi med att sjunga ”Sweet
love” mjukt och känsloladdat i falsett och med legatofrasering. ”Turned cold”
tolkar vi hårdare och kallare genom en stark volym i bröstregistret och med
kort staccatofrasering. Detta är ett väldigt förenklat sätt att tolka en text, men
det kan ge en vink om hur man kan få texten att leva genom enkla dynamiska
förändringar.

NU ÄR STUNDEN INNE
Nu har vi kommit till själva framförandet. Efter vår noggranna genomgång
av låten eller låtarna har vi goda förutsättningar att ge åhöraren en musikalisk
upplevelse. För att denna upplevelse ska bli maximal och du ska kunna prestera på höjden av din dagsform är det ytterligare några faktorer att ta hänsyn till.
Först ska vi gå igenom hur du tar hand om alla de känslor som i regel dyker
upp inför ett gig.
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Nervositet
Att vara nervös inför ett gig är naturligt och hör till själva situationen. Nervositet är oftast positiv och ger dig höjd beredskap och fokus genom ökningen
av adrenalinhalten. Alla sinnen skärps och din reaktionsförmåga blir rapp och
omedelbar. Så här långt är nervositeten av godo, men vad händer om den tar
överhand och du blir paralyserad av skräck? Nervositet beror på att vi tvivlar
på vår förmåga att leva upp till de förväntningar vi tror att andra människor
har på oss. Jag vill skilja på nervositet och rädsla.
– Nervositet. Nervositet är positiv och kan leda till ökad prestation.
– Rädsla. Nervositet som övergår i rädsla kan få ödesdigra konsekvenser.
Rädslan är en nedärvd reaktion från den tid vi var grottmänniskor och blev
hotade till livet av rovdjur var och varannan dag. Kroppens reaktion på nervositet och rädsla är densamma. Det enda som skiljer är mängden av kemiska
substanser och vår förmåga att kontrollera reaktionerna. En reaktion kan
vara muntorrhet, spända muskler, hyperventilerad andning eller oro i magen.
Dessutom dras viktiga muskler i struphuvudet samman och påverkar tonkontrollen. Sammantaget resulterar detta i rösttrötthet som hindrar din röst från
att blomma ut.
Så vad gör vi för att hålla tankarna i schack så att vi endast får del av den
positiva nervositeten? Den individuella känsligheten är förstås stor, men för
lindrig nervositet följer här några tips som kan hjälpa dig att kontrollera dina
reaktioner.

Övning nr 57 – Visualisera framträdandet
Visualisera hela situationen på morgonen samma dag som
framträdandet:
– Sätt dig bekvämt, ha tyst omkring dig och blunda!
– Gå igenom hela giget i realtid med mellansnack och allt!
– Hur ser lokalen för giget ut?
– Vilka tror du kommer att vara där?
– Var sitter de människor du eventuellt känner i publiken?
Notfabriken
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– Fantisera nu fram det perfekta framträdandet där du lyckas med allt du har
föresatt dig!
– Efter denna procedur kan det vara dags att sjunga upp, lugnt och
metodiskt!
– Om dagsformen inte är tillfredställande, acceptera det och lita på att det
ändå räcker till!
– Testa inte rösten under dagen!

Övning nr 58 – Att samla sig
Även här använder vi oss av andningsövningen från kapitlet Andningen/Andning i avstressande syfte. (Se övning nr 15).
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– Placera höger pekfinger och långfinger mellan ögonbrynen.
– Placera tumme och ringfinger på var sin sida om näsborrarna.
– Håll för ena näsborren med tummen och andas djupt och lugnt genom den
fria näsborren.
– Håll sedan för motsatt näsborre med ringfingret och upprepa andningsmönstret i den andra näsborren.
– Blunda och upprepa detta lugnt i två minuter.

Övriga tips för giget:
– Gör dig klar i god tid med kläder, smink och dylikt så att det inte blir ett
stressmoment!
– Se till i god tid att allt du vill ha på scenen finns där: vatten, handduk och
dylikt!
– Kläder och mellansnack, allt bör vara väl förberett och dessutom spegla
både musik och publik!

Notfabriken

Att göra entré
När du gör entré inför en audition eller konsert har du bara en chans att göra
ett första intryck. Ofta har du dessutom kort tid på dig, så det är knappast
fråga om att publiken hinner lära känna dina dolda kvalitéer. Det här kan du
tänka på:
– Ta ett djupt andetag och gå med beslutsamma steg in på estraden!
– Om du inte har haft tillgång till lokalen i förväg (vid exempelvis auditions)
så observera kvickt var du ska stå!
– Ta in rummet och publiken med säker blick!
– Rätta eventuellt till mikrofonstativet eller ta loss mikrofonen om det passar
dig bättre!
– I vissa auditionsituationer eller på mindre uppspel kan det hända att du
påannonseras innan kompmusikerna är klara. Om du förberett något att
säga innan ni börjar, säg det! Om inte, ställ dig med ryggen mot publiken
längst in på scen närmast trummorna tills du får klartecken. Vänd dig sedan
om, var säker i din blick och kroppshållning och gå fram till din plats på
scenen.
– Om det är konsert ska du självklart vända din blick mot olika individer i
publiken, men om det är audition är det bättre att fästa blicken på en punkt
någon annanstans i rummet. Att stirra en jury i ögonen blir bara pinsamt
och krystat. De är enbart där för att bedöma vad du kan ge till en eventuell
publik eller för att bedöma dina sång- eller scenmässiga talanger. Juryn är
inte publik!
– Är det komp som behöver instrueras, gör detta kort och koncist och var väl
förberedd med eventuell metronom för tempoangivelse. Lycka till!

Notfabriken

89

SAMMANFATTNING – GIGET

90

– Vid själva giget, vare sig det gäller en audition eller en konsert, är det
meningen att all den röstträning du har genomgått och alla dina konstnärliga ambitioner ska blomma för fullt.
– Att tolka text och musik kallas interpretation.
– Dynamik betyder rörelse och innebär förändring.
– Nervositet är oftast positiv och ger dig höjd beredskap genom ökningen av
adrenalinhalten.
– Nervositet beror på att vi tvivlar på vår förmåga att leva upp till de förväntningar vi tror att andra människor har på oss.
– Rädslan är en nedärvd reaktion från den tid vi var grottmänniskor och blev
hotade till livet var och varannan dag av rovdjur.
– Om dagsformen inte är tillfredställande, acceptera det och lita på att det
ändå räcker till!
– Gör dig klar i god tid med kläder, smink och dylikt, så att det inte blir ett
stressmoment!
– När du gör entré inför en audition eller konsert så har du bara en chans att
göra ett första intryck.

Notfabriken
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IX:Efter giget
När giget är över är adrenalinet på topp och musklerna i struphuvudet är blodfyllda, välsmorda och sträckta. När man har sjungit en stund har struphuvudet
ofta åkt upp lite. Det betyder att stämbanden är mer sträckta än vad som är
normalt för talrösten, vilket i sin tur innebär röstslitage. Den rika blodgenomströmningen i stämbanden gör att det uppstår en svullnad på stämbanden eller
stämbandsslemhinnan när den kallnar. Som vid all fysisk aktivitet är det då viktigt att stretcha muskelfibrerna och få kroppen att så fort som möjligt komma
tillbaka till sitt ursprungsläge.
Möjligheterna att ta hand om rösten omedelbart efter giget ser självfallet olika
ut beroende på vilken situation som råder. Det viktiga är att du ger dig själv tio
minuters egen tid direkt efter framträdandet. Om det inte finns något privat
utrymme att tillgå, gå in på toaletten.

ATT VARVA NED
Att varva ned innebär att man försöker få en pulssänkning som syftar till en
lugnare, mer passiv andning och en adrenalinsänkning.

Övning nr 59 – Pusta ut
För att varva ned i andning använder vi den andningstyp som nämndes i avsnittet Andningen/andning i avstressande syfte. (Se övning nr 15 på sid 38.)
– Placera höger pekfinger och långfinger mellan ögonbrynen.
– Placera tumme och ringfinger på var sin sida om näsborrarna.
– Håll för ena näsborren med tummen och andas in djupt och lugnt ut
genom den fria näsborren.
Notfabriken
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– Håll sedan för den motsatta näsborren med ringfingret och upprepa
andningsmönstret.
– Blunda och upprepa detta lugnt i två minuter.

Övning nr 60 – Stretch
För stretch upprepar vi de övningar som vi utförde i kapitlet Att värma upp.
A/Nacke
(För illustration se övning nr 3 A på sid 20.)
–
–
–
–
92

Lägg huvudet långsamt och försiktigt åt vänster, håll kvar, andas.
Lägg huvudet åt höger och håll kvar, andas.
Res huvudet till normalt läge.
Luta huvudet långsamt lätt bakåt samtidigt som du öppnar munnen.
Sträck fram hakan tre till fem gånger som i ett underbett.
– Låt huvudet falla framåt av egen tyngd med hakan mot bröstbenet.
B/Ryggen
(För illustration se övning nr 3 C på sid 20.)
– Fläta ihop händerna bakom ryggen, sträck ut bröstet och andas in.
– Skjut fram höften och skjut rygg som en katt, håll kvar, andas ut.
– Upprepa.

ATT SJUNGA NED
Att sjunga ned består av en helhet som inkluderar stretch av stämbanden och
avspänning i struphuvudet. Detta är viktigt för att förhindra en stämbandssvullnad.

Notfabriken
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Övning nr 61 – Tillbaka på ruta ett ’OO’

CD
53

Sjung svagt i falsettregistret och allteftersom du kommer ned i den lägre delen
av omfånget låter du bröstregistret ta över alltmer, men hela tiden så svagt du
kan.

SAMMANFATTNING – EFTER GIGET
– Den rika blodgenomströmningen i stämbanden efter ett gig gör att det
uppstår en svullnad på stämbanden eller stämbandsslemhinnan när de kallnar. Som vid all fysisk aktivitet är det då viktigt att stretcha muskelfibrerna
och få kroppen att så fort som möjligt komma tillbaka till sitt ursprungsläge.
– Ge dig själv tio minuters egen tid direkt efter framträdandet. Om det inte
finns något privat utrymme att tillgå, gå in på toaletten.
– Att varva ned innebär att man försöker få en pulssänkning som syftar till
en lugnare, mer passiv andning samt en adrenalinsänkning.
– För att förhindra stämbandssvullnad är det viktigt att sjunga ned.

Notfabriken
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INTERVJU MED TITTI SJÖBLOM
– Vad upplever du som mest röstkrävande som professionell sångare? Promotionperioder med många intervjuer, inspelningsperioder med regelbundna
sångpålägg, turnéperioder eller repetitionsperioder?
- Repetitionsperioder! Speciellt när jag skall lära mig nya sånger, innan man
riktigt har lärt sig en ny sång och kanske inte har hittat den rätta klangen och
därför inte heller den rätta tonarten. Det kan också vara oerhört ansträngande
om man måste repetera med t.ex. ett storband en hel dag och det inte finns
någon ljudanläggning, vilket jag varit med om vid några tillfällen. Då gäller det
att ”känna” klangen inom sig. Många intervjuer sliter ju på stämbanden och jag
är medveten om att det är lättare att tala sig hes än att sjunga sig hes, men jag
har inte haft några problem med det.
- Hur övar du?
- Jag sjunger inte upp mig utan jag brukar snarare säga att ”jag mumlar ner
mig”. Jag mmm-ar och låter som en vindrutetorkare. För mig är det viktigt
att stämbanden blir mjuka, och om jag har de låga tonerna rena och klara så
infinner sig de höga tonerna automatiskt. Detta lärde jag mig efter en hundradagars-hosta som totalt slet ut mina stämband så att jag inte kunde prata. Det
viktigaste är att jag är helt avspänd innan jag börjar sjunga på de höga tonerna.
Annars sliter jag på min röst.
– Hur förbereder du dig inför viktiga sånguppdrag?

94

- Jag uppträder regelbundet hela året så jag har inte så långa påfartssträckor
när det gäller att komma igång. Men jag ser till att jag har god allmänkondition
genom promenader. Ofta övar jag samtidigt om jag går i snabb takt. Det är otroligt bra att sjunga när man är uppe i varv. Jag försöker skapa samma energi som
jag har på scenen helt enkelt. Det är så jag gör när jag tar ut tonarter också.
Om det inte är en ballad som skall sjungas helt tillbakalutat, förstås. Så jag
integrerar inlärningen på detta sätt, för det kan ju vara ett otroligt tragglande
av texter för att allt skall sitta.
- Har du någon ritual, huskur eller annat som du vill dela med dig?
- Det bästa när jag är förkyld är att dricka mycket varmt (men inte hett)
honungsvatten med citron. Att dricka mycket i små klunkar löser slem och
mjukar upp stämbanden. Jag tar nästan aldrig någon värktablett eller något
febernedsättande, utan jag låter mig vara förkyld helt enkelt. Och så undviker
jag att prata.
– Vilken egenskap anser du är viktigast att ha som artist?
- Utstrålning och musikalitet måste finnas som grund. Annars tycker jag att
det är viktigt att vara sig själv, veta vad man vill, vad just jag vill förmedla?
För mig är varje sång viktig, varje människa i publiken viktig och därför är en
föreställning på hembygdsgården i Ullånger lika viktig som en föreställning på
Liseberg eller i Globen
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X:Något om...
EN SÅNGARES VARDAG
Vi är många som har stått en halvtimme innan ett gig med trettionio graders
feber och värkande hals och undrat ”hur ska det här gå”? Eller att man tre
låtar in i konserten känner att rösten är slut, att ångesten griper tag och får oss
att längta hem. Anledningen till denna oro kan vara att musikbranschen har
utvecklat en typ av tonhöjdsstress. Med det menar jag att branschen stressar
sångare till tonlägen som är extremt höga, oavsett vad sångaren har för grundläge och förutsättning rent genetiskt. Det säger sig självt att om man låt efter
låt placerar upprepade refrängmelodier i den översta delen av omfånget så slits
rösten ut. Det kan jämföras med att förvänta sig att en hundrameterslöpare
ska kunna springa tio km i ett hundrameterstempo! Ett annat skäl till oro kan
vara att rösten är väldigt beroende av ditt fysiska och psykiska välbefinnande.
Negativ stress, bekymmer, förkylningar, för lite sömn och dylikt påverkar röstens förmåga. Det är faktorer som av naturliga skäl förändras från dag till dag
och det kan bidra till en viss otrygghet.
”Fighting the bull” är ett uttryck för en sångares funktion på och utanför
scenen i en ledande position som exempelvis leadsångare i ett band, soloartist
eller i en ledande roll i en musikal. Uttrycket står för det faktum att det ofta
är sångaren som bär huvudansvaret inför publiken, även om hela ensemblen
bidrar till slutresultatet. Det är självklart svårt att hålla en publik fängslad om
rösten är utsliten. För att sångaren ska kunna göra en bra prestation måste instrumentalisterna vara lyhörda för dennes behov. Om sångaren inte känner sig
bra i rösten och skulle vilja göra förändringar i uppträdandet måste det göras
för att helhetsintrycket ska bli bra. Förändringarna kan bestå i att man transponerar ned låtar med kort varsel eller stämmer ned alla instrument, förlänger ett
soloparti, stryker en eller två låtar eller ändrar låtordningen så att de skonsammare låtarna ligger i början och de mer ansträngande i slutet. Sångaren har i
sin tur ansvar för skötseln av sin röst. Bandet eller ensemblen ska inte behöva
Notfabriken
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göra kompromisser för att sångaren har pratat för mycket, sovit för lite eller på
annat sätt varit oaktsam om sitt instrument, rösten.

ARBETSSITUATIONEN
Rock-, pop- och soulsångarens arbetsområden är i princip följande: Coverband, backing vocals, olika körer, demosångare på förlag/skivbolag, trubadur,
en egen act, sjungande servitör/servitris och vissa musikaler. Som synes är det
viktigt att vara mångsidig, om man vill ha sången som yrke. Förutom kunskap,
teknik och utstrålning så krävs det mycket rent fysiskt och inte minst röstekonomiskt. De röstmässiga kraven är väldigt höga på en sångare.
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Det är inte ovanligt att man sjunger upp emot tjugo låtar per kväll 4 till 5 dagar
i veckan. Dessutom är volymen på scenen ofta så stark att det inte går att höja
sångens monitorvolym utan att det blir rundgång. För att kompensera detta
sjunger man ofta starkare än vad som är bra för rösten, vilket leder till röststörningar. Det blir därför extra viktigt att känna till sin röst och dess funktion
och att ha kännedom om röstvård. Här följer ett fiktivt schema som kan ge en
liten inblick i vilken bredd som krävs för att klara livet som frilanssångare på
heltid. En arbetsvecka för en heltidssångare kan se ut så här:
måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag & lördag
söndag

Körpålägg på dansband CD
Trubadur på en lokal pub
Sjunga in reklamjinglar
Ledig
After-ski rock med coverbandet
Ledig

MARKNADSFÖRING
Att marknadsföra sig för att få arbete och uppdrag som sångare är en av de
viktigaste uppgifterna som följer med artist- eller sångaryrket. Marknadsföringen kan vara att befinna sig på ställen där likasinnade och makthavare inom
musikbranschen finns och lobba för sin person. Det är också viktigt att bibehålla kontakten med de kollegor och branschvänner du redan känner och som
Notfabriken

behöver ha dig i åtanke när ett lämpligt arbete ska besättas. När du startar din
karriär eller är på jakt efter spelningar är det viktigt att du tar reda på vad du
har att erbjuda. Om du vänder dig till ställen eller personer som inte är inriktade på det du har att erbjuda, leder det bara till att du får ett nej, något som i sin
tur kan ge dåligt självförtroende. Just självförtroendet är en viktig komponent.
Om du älskar det du har att ge och det syns på dig, smittar det av sig i form av
goda vibrationer och förtroende för din person. Som du kan ana från de olika
arbetsområden som jag nämnde ovan, är det oändligt många olika krav och
önskemål, situationer och relationer som rör de olika genrerna och uppdragen.
Gemensamt för de flesta är att man behöver sticka ut ur mängden för att göra
intryck. Vare sig det gäller skivbolag eller auditions är den absolut största och
viktigaste egenskapen karaktär! Här följer några enkla stolpar du kan bära i
minnet i din marknadsföringsplan:
– Presentera enbart material som du själv är nöjd med.
– Var inte rädd för att ringa människor du inte känner.
– Vid kontakt med en ny person: Planera vad du vill ha sagt och vad du vill
uppnå med samtalet.
– Ring inte nya kontakter på olämpliga tider t ex fredag eftermiddag eller
lunchtid; det skapar irritation.
– Kom aldrig för sent till möte, audition eller annat uppdrag.
– Var väl förberedd på allt du vill visa upp.
– Ha alltid ett ess i rockärmen i form av en bra extralåt.
– Ha en lista på kontakter som regelbundet behöver påminnas om din existens. Ring upp någon gång då och då.
– Försök att synas där det händer. Det är viktigt att människor känner att du
är med i matchen.
– Försök att minnas namn på människor du träffar, det är förtroendeingivande.
– Var positiv, lyhörd och tro på dig själv. Du är alldeles unik och det finns
ingen som du!
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REPETITÖRSROLLEN
Det är viktigt att vara kunnig inom exempelvis den elektronik som är en naturlig del av sångarens arbete samt den musikteori som ibland är ett måste för
att skriva ut och instruera en låt korrekt och lättförståeligt för medmusikanter.
Detta kräver en viss insikt i hur andra instrument fungerar samt kunskaper i
musikteori, men framför allt krävs det en vilja och en nyfikenhet på hur människan fungerar i grupp och hur man kan få andra i en grupp att trivas och
därmed göra sitt yttersta för det gemensamt bästa. Hur gör du om du kommer till en färdig ensemble och ska framföra en låt som du har ansvar för att
instruera? Här är några stolpar till stöd!
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– Var noggrann i val av tonart så musikerna slipper transponera på plats.
Det ska endast ske i nödfall om rösten kräver det.
– Ta med papper till samtliga där både text och melodi är utskrivna. Även
tempo och groove bör framgå av kompskissen.
– Ta med en inspelning av låten.
– Spela upp låten och gå igenom notbilden med alla musiker. Red ut eventuella frågetecken.
– Ha alltid metronom med dig så att du kan sätta tempo och räkna in bandet.
– Spela igenom låten en gång och stanna inte, även om det inte sitter.
– Om du märker att en musiker inte motsvarar dina förväntningar, förenkla
dennes uppgift, men avslöja aldrig ditt missnöje.
– Efter genomspelningen, ta befäl direkt genom att tala om vad som bör
göras annorlunda. Säg aldrig ”det där var fel”. Säg istället ”så här hade jag
tänkt”.
– Var fokuserad och ha alltid en positiv attityd, det smittar av sig.

DEN ELEKTRONISKA BITEN
Den elektroniska biten av musicerandet kommer man inte undan om man vill
vara professionell sångare inom rock-, pop- och soulgenrerna. Att ha kännedom om mikrofoner och deras funktioner är viktigt. En del moment är viktiga
att behärska, andra kan det räcka med att du känner till. Man ska ha en egen
mikrofon, kunna ställa in ett sångljud på en sånganläggning, koppla ihop en
sånganläggning med mikrofoner, kunna instruera en låt för musiker på ett
trovärdigt sätt, kunna identifiera och reglera sångljudets innehåll och framföra
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önskemål till ljudtekniker och musikanter live och i studio. Det finns väldigt
få basister som inte har egen bas, gitarrister som inte kan koppla in sitt instrument med tillbehör, keyboardister som inte kan instruera resten av bandet eller
trummisar som inte kan begära tydligare metronom i en studiosituation.

Mikrofoner
Det är viktigt att prova ut en mikrofon som återger just din röst på bästa sätt.
Innan du gör detta kan det vara bra att känna till de grundläggande principerna. Det finns två huvudtyper av sångmikrofoner för rock-, pop-, och
soulsångare:
– Kondensatormikrofon
– Dynamisk mikrofon
En kondensatormikrofon har två tunna membran. Dessa laddas med en spänning som ändras när membranet sätts i vibration, dvs. när det upptar ljud.
Kondensatormikrofonen alstrar alltså ingen ström i sig själv. Den måste ha
extra strömförsörjning i form av ”fantommatning” som ger membranen laddning. Den extra strömförsörjningen finns i de flesta större mixerbord och i
annat fall finns det separata boxar att koppla in i mixerbordet.
I dynamiska mikrofoner sitter ett membran med en talspole monterad i ett
magnetfält. När mikrofonen uppfattar ett ljud, rör den sig i magnetfältet och
det uppstår ström.
Kort kan man säga så här:
En kondensatormikrofon har en bredare frekvensgång, vilket ger en tydligare diskant och en snabbare attack. Den är på grund av elektroniken ganska
ömtålig för stötar och fukt. Den är idealisk i studiosammanhang där man inte
flyttar runt den så mycket och där ljudkvalitén är extra viktig för det inspelade
slutresultatet.
Den dynamiska mikrofonen har en sämre frekvensgång, men den tål å andra
sidan en hårdare behandling. Den är oftast riktad så att andra instrument inte
läcker in och bidrar till rundgång.
Notfabriken
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Jag tycker personligen att det är bäst att ha en bra dynamisk mikrofon vid
repetitioner/live och en kondensatormikrofon i studio eller vid liveinspelningar, där den akustiska situationen är sådan att kondensatormikrofonen kommer
till sin rätt. Mitt tips blir alltså att börja med att skaffa en dynamisk mikrofon
som lämpar sig för din röst. Sök upp en bra musikaffär och be att få prova
olika mikrofoner i den prisklass du har råd med. Testa mikrofonerna i en sånganläggning och jämför dem på följande punkter:
– Vilken mikrofon återger din röstklang på det bästa och mest naturliga
sättet?
– Vilken mikrofon står bäst emot rundgång? Skruva upp volymen ordenligt
och jämför.
– Hur mycket handljud återger mikrofonen när du flyttar runt den i handen?

Mikrofonteknik live
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Att sjunga med mikrofon är naturligt inom rock-, pop- och soulgenrerna. Med
mikrofonteknik menas den teknik som krävs för att lyssnaren ska uppfatta en
så jämn volym som möjligt och att använda mikrofonen som en extra effekt
när så önskas. Som sångare sjunger man olika starkt och uttrycker sig med
stora dynamiska skillnader. Eftersom mikrofonen endast passivt kan ta upp
det ljud du serverar är det upp till dig att leverera rätt ljudintensitet.
En sångmikrofon för livebruk är riktad på grund av att man inte vill ha in
störande ljud från andra instrument och därmed öka risken för rundgång. Det
är därför bäst att du lär dig att sjunga in i mikrofonen och inte hålla den vid
hakan. I rock-, pop-, och soulgenrerna är det vanligt att volymen på scen eller
vid repetition är stark. Därför kan du inte hålla mikrofonen långt från munnen utan att det börjar läcka in från övriga instrument. En annan aspekt på
mikrofonernas funktion som måste beaktas är proximityeffekten. Det innebär
en förstärkning av basregistret som ökar med närheten mellan röst och mikrofon. Alltså: Ju närmare du håller mikrofonen mot munnen, desto basigare blir
sångljudet. Detta kan användas som en effekt eller vara en utgångspunkt om
du gillar det soundet. För vissa sångstilar är det kutym att ha extremt basrikt
sound och därför håller de handen runt mikrofonskyddet och lämnar endast
en munstorlek yta fri mitt på mikrofonmembranet. På det sättet försvinner en
Notfabriken
Idealluften för en sångare ska innehålla 40 % luftfuktighet eller mer!

del av diskanten. Du bör prova ut en teknik som passar dig och observera hur
stora rörelser just du måste göra för att resultatet ska bli tillfredställande.

Övning nr 62 – Mikrofonteknik live
– Håll en dynamisk mikrofon ca 1 cm från munnen som utgångspunkt.
– Flytta avståndet bort från munnen ca 5 cm när du sjunger som starkast.
– Ha lätt läppkontakt med mikrofonen när du sjunger svagt och/eller luftigt.
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Övning nr 63 – Mikrofonteknik i studio
När du sjunger i studio är det inte svårt att lära sig mikrofontekniken.
– Placera dig 1 - 30 cm från puffskyddet (det nät som förhindrar puffljud
som kan uppkomma när man sjunger explosiva konsonanter t ex [p] och
som är placerat framför mikrofonen)
– Tippa mikrofonen mot dig så undviker du en del av de obehagliga
[s] ljud som annars kan uppkomma.
– Arbeta fram och tillbaka mot puffskyddet i enlighet med dina dynamiska
förändringar under sångens gång.

102

– Det finns visserligen kompressoreffekter i studio som utjämnar de skillnader du gör i sången och De-esser-effekter som eliminerar besvärliga [s] men
det är lättare för en ljudtekniker att bearbeta ett akustiskt bra inspelat råmaterial där effekterna inte har överanvänts.
Notfabriken

Sånganläggningen
Att äga en sånganläggning kan inte anses vara ett krav. Men att kunna sköta en
sånganläggning bör vara en självklarhet för sångare. En sånganläggning består
i grunden av ett slutsteg, en mixer och högtalare.
Slutsteget är den del av sånganläggningen som står för ljudvolymen. För-förstärkaren och förstärkaren i slutsteget förstärker signalerna från mikrofoner
och instrument till en nivå som gör att slutsteget kan ta emot dem och mata
dem vidare till högtalarna. Om du ska koppla in en kondensatormikrofon
måste du dessutom aktivera sånganläggningens fantommatning. Det brukar
finnas en knapp för det.
Mixern har ett visst antal kanaler (oftast mellan fyra och åtta på en ordinär
sånganläggning). Det finns två olika ingångar på varje kanal: Mic och Line.
Mic-ingången är till för instrument med svaga signaler, exempelvis sång och
line-ingången är till för instrument med starkare ingångsvolymer, exempelvis
keyboards. På varje kanal finns sedan ett reglage som styr ingångsvolymen:
Trim eller Gain. Reglagen höjer respektive sänker den signal som instrumentet avger. Sedan följer oftast kanalens tonkontroller. De består av bas-, mellanregister- och diskantreglage. Här kan du ställa in ljudet så att du höjer eller
sänker nivån på de frekvenser du gillar respektive ogillar. Slutligen finns det
ett reglage för den volym din sång ska ha för att hamna i balans med andra
instrument.
Auxiliary-reglage kan också finnas och det kan användas för att skicka en signal till ett reverb eller medhörning.
Samtliga nämnda reglage gäller endast för den aktuella kanalen. Sedan finns
det även en masterdel där det finns motsvarande volym, EQ, effektenhet och
ingång/utgång för CD-spelare eller MP3-spelare. Dessa reglerar samtliga instrument som är kopplade till sånganläggningen.
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Mixer

Effektenhet Equalizer

Slutsteget,
masterdel

Effekt
Tonkontroller
Gain, trim

Auxillary Fantommatning

CD/MP3
-ingång
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Equalizern är en vital del av sånganläggningen. Här kan du förstärka eller
dämpa klangen i valda frekvenser, oftast i sju eller nio band men ibland ända
upp till 31 band, från djup bas till hög diskant. Här finns förutsättningar för att
skapa det grundljud du önskar.
Effektenheten kan ofta leverera återklangseffekter som exempelvis olika reverb och delay. Reverb är en vanlig effekt på sångljudet både live och i studio.
Sång helt utan reverb kan kännas strävt och torrt. Reverbet simulerar olika
rumsstorlekar och reflektionsytors egenskaper. Det kan exempelvis låta som
om man sjunger i en konsertsal, fast man är i ett litet rum. Delay är också en
användbar effekt på sångljudet. Ett delay, eller eko som vissa föredrar att kalla
det, är en effekt som skickar tillbaka ursprungsljudsignalen med en liten fördröjning och detta resulterar i ett eko. Man brukar kunna ställa in hur snabbt
ljudet ska komma tillbaka och hur många gånger det ska upprepas.
Predelay är en funktion som används för att fördröja den tid det tar innan
effekten sätter in. Om ett reverb gör att ljudet låter som om det simmar runt
och sångljudet blir grötigt och otydligt, kan man använda ett predelay för att
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fördröja när reverbets klang ska börja. På det sättet blir ursprungsljudet helt
torrt, men efterklangen fyllig.
Fantommatning är en extra strömmatning som är nödvändig för att driva kondensatormikrofoner. Det brukar finnas en liten knapp på sånganläggningen
för att aktivera fantommatningen.
Kablar och kontakter används för att koppla in instrument och sångmikrofoner i en sånganläggning. Kontakter med hål kallas för honor och kontakter
med utstickande stift kallas för hanar. De vanligaste är:
XLR-kontakt:
Hona och hane, används för att koppla in mikrofoner.
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Telekontakt:
Används till att koppla in instrument, högtalare och externa effekter.
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RCA-kontakt och minitele:
Används t ex för att koppla mellan CD / MP3 spelare och mixerbordets ”tapeingång”.
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Sångljudet
Att lära sig att ställa in ett bra sångljud kan ta lång tid. Det finns dock några
enkla knep som kan påskynda processen. Inställningarna görs på sånganläggningens equalizer, antingen på mikrofonkanalens tillhörande equalizer eller på
den gemensamma.
– Sång har många övertoner i området 3–5 kHz och blir därmed tydlig vid
en höjning i de frekvenserna.
– Under 70 Hz finns inte mycket att hämta för sångljudet, så där kan man
med fördel skära bort lite av signalen.
– Hellre minska än höja är en tumregel. Är det burkigt ljud? Sänk basregistret
innan du höjer diskantregistret.
– Skruva inte bort alltför mycket av klangen i mellanregistret.
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TONÅRSRÖSTEN
För tonåringar är den absolut vanligaste aktiviteten efter idrott, musik! Intresset för musik och framförallt sång är stort, och det är ofta lång kötid för en
plats på kulturskolorna, studieförbundens sångkurser eller gymnasiernas estetiska linjer. Detta avtar på intet sätt efter tonåren. Det är hård konkurrens om
de platser som finns på folkhögskolor och privata alternativ. Sång är populärt,
det vet vi. Vi vet också att det oftast är rock,- pop- och soulsång det handlar
om. Problemet är att man inom dessa genrer ofta har vuxna artister som förebilder och de låtar som tonåringarna sjunger är anpassade till en vuxen röst.
Tillväxten under tonåren är extrem, både kroppsligt och emotionellt. Det mest
uppenbara är när tonårspojken upprepade gånger snubblar på sina nya, stora
fötter eller röstens nervösa kraxande. Detta är ett resultat av tillväxt, men även
av ovanan med de nya verktygen. Det kan ta flera år innan man behärskar den
nya storleken på kroppen. Även emotionellt kan det ta några år innan sinnena
och tankarna stillar sig. Struphuvudets tillväxt är stor hos pojkar och mera
moderat hos flickor. Tillväxten i struphuvudet hos pojkar ger en förskjutning
av sköldbroskens inbördes position, stämbandens massa ökar kraftigt och
det genomsnittliga tonläget förändras. Hos pojkar sjunker tonläget så mycket
som en oktav, medan flickors röst endast sjunker mellan en ters och en kvart.
Tillväxten i struphuvudet under tonåren går fort, mellan tre till sex månader,
sedan kan man lära känna sin ”nya” röst. Längre fram i livet fortsätter en viss
tillväxt hos både kvinnor och män. Tillika blir vår förmåga att kontrollera rösten bättre och bättre med tiden. Min erfarenhet är att de bästa sångarna är från
25 år och uppåt. Anledningen till detta är troligen en kombination av tillväxt
och uppövad kontroll av röstens olika delar. Först efter 50 års ålder börjar man
märka ålderstecken hos rösten på grund av mindre spänstiga muskler, leder
och ligament, vilket ofta resulterar i ett större, ojämnare vibrato och en strävare klang.
Åter till tonåren, där man är i en röstmässig tillväxtfas och samtidigt har förebilder som sjunger i för vuxna anpassade tonarter och med full kraft i bröstregistret. Detta kan leda till att man forcerar rösten och får skador som tar lång
tid att läka. Det är därför viktigt att inte sjunga för starkt och forcerat innan
rösten har kommit över den kraftigaste tillväxtsfasen och respektera när rösten
signalerar trötthet genom heshet eller molande värk i halsen.
Notfabriken
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TALRÖSTEN
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Vårt sätt att tala avspeglar inte sällan vår personlighet; vilka känslor vi bär, vår
sociala status och härkomst. Den nervösa rösten utsätts för ett ojämnt lungtryck som resulterar i en instabil talröst. Män har en tendens att knarra och
kvinnor har ibland ett uppdrivet forcerat talläge. Att ha god talteknik är en av
de viktigaste faktorerna för vår sammanlagda röstekonomi. Det finns otaliga
sångare som kan sjunga tekniskt perfekt, men som inte kan tala i en halvtimme
utan att bli hesa. För en ingående genomgång av talrösten hänvisar jag till
böcker med den inriktningen. Här vill jag endast belysa vikten av att se sin röst
i ett helhetsperspektiv. Oavsett om vi sjunger eller talar så använder vi samma
instrument, och det går därför inte att separera dessa användningsområden.
Jag vill använda liknelsen att vi varje dag får en påse stämbandssvängningar!
Hur många vet vi inte, men antalet motsvarar röstens dagsform. Ju bättre
form din röst befinner sig i, desto mer tål den att användas. Inom rock-, pop
och soulbranschen finns det många människor med en stark vilja att synas och
höras. Det hör liksom till artistlivet. Detta innebär att det ofta är utåtriktade,
aktiva och sociala människor som är sångare. Den här personlighetstypen talar
mycket, ofta fort, starkt och i ett lite för högt tonläge och för dem kan det
göra stor skillnad att få ordning på taltekniken.
Talets tonläge för män ligger runt lilla C, en oktav under nyckelhåls-C på pianot. För kvinnor ligger genomsnittets talläge cirka en kvint högre än männens.
De individuella skillnaderna är förstås stora och detta bör ses som en grov
generalisering. I dagens samhälle är språklig kommunikation extremt viktig
och utbredd. Röstsignalement för kodlås, internetkonferenser och videomobilsamtal är en naturlig del av vår röstanvändning. Att kunna kommunicera med
talrösten och att hålla den i trim är viktigt inte bara för sångare utan för alla
människor. Att tappa rösten kan innebära ett stort handikapp. Här följer en
enkel övning för en bättre kontroll av talrösten.

Övning nr 64 – Talrösten
– Andas in genom näsan och spänn av i axlarna
– Placera en hand på mellangärdet och observera att nedre delen av bröstkorgen vidgar sig
– Aktivera bukmusklerna samtidigt som du säger: En!
Notfabriken
Stämbandens vita färg kommer av att de är blodfattiga!

Det viktiga är att tonen förblir tonande och inte hamnar i knarr eller ”nyp”
(som är signifikant för dialekten i Sörmland, det s k ”gnällbältet”). Du kan
föreställa dig att du talar i en grotta, där du vill att tonen ska klinga och eka
mellan väggarna, utan att du tar i.
Upprepa det ovan nämnda i olika långa fraser enligt följande:
Säg
1 (en)
1-2
1-2-3
o s v upp till tio
Kom ihåg att samtliga ord ska klinga väl och det gäller framför allt det sista, i
varje fras.
Jag vill påminna om att det är ett och samma instrument som vi talar och
sjunger med, så andningsövningar och grundläggande övningar från kapitlen
Att värma upp, Andningen, Stämbanden och Soundet kan också bidra till en
bättre användning av talrösten.
Ett sista tips: När du talar offentligt på en scen utan mikrofonförstärkning,
placera dig cirka två meter från scenkanten så studsar ljudet ut till åhöraren
och du undviker att forcera rösten för att höras.

KÖRSÅNG VERSUS SOLOSÅNG
Körsång tillhör svenskens största intressen. Någon har viskat i mitt öra att det
finns ca femhundratusen körsångare i Sverige. Hur många som ryms inom
rock-, pop- och soulgenrerna vet jag inte, men det är många. Intresset för gospel har växt kraftigt och det är definitivt en genre som hör hemma under soulgenren. Sångtekniken när man sjunger i kör, oavsett om det gäller stora körer
eller körpålägg bakom en artist, är liknande. I grova drag kan man säga att man
måste anpassa sig till den kollektiva klangen. Målsättningen med körsång är ju
oftast att bilda harmonier där den slutliga klangen är det gemensamma målet.
Att anpassa sig sångmässigt vad gäller klang, vibrato och frasering kan vara
slitande på rösten. När du sjunger i kör kan det individuella slitaget alltså vara
större än när du sjunger solo. Detta beror som sagt på spänningar som kan
uppstå av att man håller tillbaka en del av den personliga klangen eller måste
förstärka områden som inte är naturliga för den egna rösten. En kvinna med
spröd klang men altläge kan ju antas pressa på en del för att få den köttiga
klang som exempelvis gospelaltar eftersträvar. Även när det gäller körande
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bakom artister är valfriheten begränsad. En körsångare är oftast utvald för att
han eller hon har kvaliteter som förstärker artistens framtoning. Har man tur
passar den personliga sångstilen och klangen in perfekt i sammanhanget och
då behövs inget justerande. Är det inte så, måste man anpassa sig.
I en kör kan det vara svårt att höra sig själv. Gör man inte det, finns det risk
att man sjunger forcerat, vilket innebär en påfrestning på stämbanden. Men få
aktiviteter skänker människor så mycket glädje som körsång.
Solosång är till sin natur friare, men kräver också mer av den individuella
förmågan att förmedla och uttrycka sig röstligt. När man sjunger solo är inslag
som improvisation och röstdynamik nödvändiga. Till skillnad från körsången
är det också av största vikt att din röstkaraktär är originell. Att sjunga solosång
är också slitsamt, eftersom man sjunger konstant och inte har de pauser som
körsången bjuder på.
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Det finns flera böcker i ämnet körsång och det finns många duktiga körledare
som kan ge dig mer information.

ATT HÖRA RÄTT OCH SJUNGA RENT
Att sjunga rent är ett måste för en professionell sångare. Förmågan till detta är
till största delen en fråga om träning och erfarenhet. Ett samarbete mellan örat
och struphuvudet via nervimpulser till hjärnan är grunden för den förmågan.
Tonens ljudstyrka anges i decibel (dB) och tonens frekvens anges i Hertz (Hz).
0 dB i ljudtrycksnivå är gränsen för vad vi kan höra och 120 dB är smärtgränsen. För att få lite perspektiv på siffrorna kan jag nämna att ett vanligt samtal
ligger runt 65 dB och en rockkonsert på runt 120 dB. Vår förmåga att höra
tonhöjd börjar vid 20 Hz och ljud med frekvenser över 20 000 Hz hör vi inte.
Det område vi hör bäst i är mellan 700 – 7000 Hz, med en peak runt 4000 Hz.
För genomgång av örats funktioner och hörselskador hänvisar jag till böcker i
ämnet.
I dagens samhälle är vi omgivna av ljud. Även när vi tycker att det är alldeles
tyst, är det ofta någon fläkt till våra elektroniska redskap som brummar. Det

är extremt ovanligt att vi får något tillfälle med total tystnad. Jag rekommenderar att du tar på dig ett par täta hörlurar någon timme i månaden för att vila
hjärnan och örat från hörselintryck. Lite grovt kan man säga att starkt långvarigt buller och musik på stark volym kan skada hörseln och eventuellt resultera
i kroniska tjut eller brus, s k tinnitus. Tinnitus kan vara gravt nedsättande av
livskvaliteten, så det måste vi med alla medel förhindra. Hörselnedsättning för
musiker och sångare uppkommer ofta i diskantregistret. Eftersom konsonanter formas i diskantregistret, kan det med tiden bli så att man får svårare att
höra textinnehållet i tal, exempelvis vid TV-tittande. För att förhindra detta rekommenderar jag att du använder hörselskydd av något slag när du musicerar
i stark volym. Jag vill också rekommendera regelbundna hörselundersökningar
för att i god tid upptäcka en nedsättning av hörseln och därmed förhindra att
den eventuellt förvärras.
Genom reflexer som kopplar ihop örat och struphuvudet ställs stämbanden in
på att vibrera i den frekvens som örat har uppfattat eller uppfattar. När du hör
tonen är den färgad av hur det klingar i det rum du befinner dig, vibrationerna
i kroppen och det direkta ljudet från mun till öra. Alla dessa parametrar formar
ljudet på olika sätt.
För att träna oss i att höra rätt och sjunga rent behöver vi:
– Träna förmågan att tänka tonen innan den ska utföras
– Se till att stämma rösten utifrån en tillförlitlig ljudkällla.

CD

54 & 55

Övning nr 65 – Sjung rent
Nu ska vi träna förmågan att ställa in rösten på den givna tonhöjden innan
tonen ska åstadkommas. Det kan du göra genom att sjunga durskalan nedan
tills du kan den utantill. Sjung inte för starkt; det kan leda till en press som i sin
tur kan resultera i falsksång.
– Börja med att endast sjunga första och andra tonen och sedan ”tänker” du
de andra tonerna när de spelas på pianot.
– Sjung sedan de tre första tonerna och ”tänk” följande toner.
Notfabriken
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– Fortsätt på samma sätt tills du kan sjunga melodin på alla toner och ändå
känner dig beredd på melodin i förväg.
– Du kan öka tempot allteftersom din teknik förbättras.

Tjejer

Killar
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Övning nr 66 – Pitch

CD

56 & 57

Pitch är ett sätt att stämma rösten på liknande sätt som när man stämmer
ett instrument. Det är ju självklart att instrument är stämda när man framför
något, så varför skulle inte vi sångare sjunga rent första gången vi sjunger
igenom en låt? Här följer en övning för just detta. Använd en säker ljudkälla,
exempelvis ett välstämt piano eller ännu hellre ett digitalpiano.
Sjung ’EE’ och börja rakt på tonen, glid ned under pianotonen så att det börjar ”slå” mellan din ton och pianots. Glid då sakta upp till rätt tonhöjd så att
”slagen” blir långsammare och till sist upphör.
Jag vill påpeka att de flesta människor tål mer falsksång innan den uppfattas som falsk om tonen är för hög än om den är för låg i förhållande till den
korrekta tonhöjden. Sikta därför alltid lite högre än du tror att tonen är, om
du vet med dig att falsksång är ett problem för dig. Efter dessa övningar har
du förhoppningsvis ökat din förmåga att sjunga rent, men kom ihåg att det tar
lång tid att träna upp ett muskelminne, så ha tålamod.

Notfabriken

TANKENS KRAFT
Om man förbereder sig mentalt på en tonhöjd och klang, innan man startar
tonen, finns det stora chanser att det blir som förväntat på grund av att nervimpulser sätter struphuvudets muskler i startgroparna genom blotta tanken.
Detta sätt att förbereda sig används i många situationer. Idrottare kan rent
mentalt ställa in sig på och visualisera en lyckad tävling och det förbättrar deras
chanser att verkligen lyckas. I sång kan man ta till samma tankesätt och få
direkta konsekvenser av att tänka positivt.
När du befinner dig i en sångsituation, studio eller live, kan du stöta på en
mängd olika rösttekniska hinder. Psyket är en stark kraft och med rätt attityd
och tankar kan man få stor hjälp. Här följer några tanketips du kan använda på
tre vanliga röstbarriärer:

Övning nr 67 – Tankens kraft
Långa toner
Förbered dig väl via inandning i god tid innan du startar tonen. När tonen
startar tänker du med fullständig fokus att det kommer in luft. Börja därför
med en ton i bekvämt tonläge, på snäva vokaler som ’EE’ och ’OO’ tills du
har hittat rätt tanke och teknik. Sedan går du vidare till högre toner och övriga
vokaler.
Låga toner
Även här gäller att vara väl förberedd på tonen med andning och hållning. Se
till att inte forcera klangen. Det behövs inte någon stark ton, det viktiga är att
den är stabil. Håll huvudet rakt (genom att känna dig lång), runda läpparna,
sänk struphuvudet och tänk att tonen forsar ur munnen på dig, som en brandpost som har sprungit läck.
Höga toner
Tänk att du sätter dig på tonen uppifrån. Böj lite på knäna, fokusera på att
spänna musklerna i nacken och mitt på ryggen och titta lite uppåt. Tänk dig
sedan att du sätter dig på tonen, ungefär som när du är på väg att sätta dig på
något ömtåligt, men hejdar dig. Så länge du håller tonen, så länge är du på väg.
Notfabriken
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Detta var några enkla visualiseringar du kan använda dig av. Tanken är en stark
kraft och du kan säkert själv hitta många situationer och tekniska hinder där
du kan ta hjälp av en viss tanke och en positiv attityd.

SAMMANFATTNING - NÅGOT OM…
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– ”Fighting the bull” är ett uttryck för en sångares funktion på och utanför
scenen i en ledande position.
– Popsångarens arbetsområden är i princip följande: Coverband, bakgrunds
körer, olika körer, demosångare på förlag/skivbolag, trubadur, en egen act,
sjungande servitör/servitris eller musikaler.
– Att marknadsföra sig för att få arbete och uppdrag som sångare är en av de
stora uppgifterna som följer med artist- eller sångyrket.
– Det finns två huvudtyper av sångmikrofoner för popsångare:
Kondensatormikrofon och dynamisk mikrofon.
– Ju närmare munnen du håller mikrofonen, desto basigare blir sångljudet
om du brukar en riktningskänslig mikrofon
– Hellre sänka än höja är en tumregel när man ställer in sångljud.
– Om man förbereder sig på en tonhöjd och klang mentalt, innan man startar,
finns det stora chanser att det blir som förväntat.
– Stämbandens massa ökar kraftigt under tonåren och därmed det genomsnittliga tonläget, dvs röstens klangdjup. Hos pojkar sjunker tonläget en
oktav, medan flickors röst endast sjunker mellan en ters och en kvart.
– I vår talröst avslöjas många saker om vår personlighet, vilka känslor vi bär,
vår sociala status och härkomst.
– Talets tonläge för män ligger runt C, en oktav under ettstrukna C.
För kvinnor ligger genomsnittets talläge runt lilla G, en kvint högre än
männens.
– Ett samarbete mellan örat och struphuvudet via nervimpulser från hjärnan
är grunden för förmågan att sjunga rent.
– Hörselnedsättning hos musiker och sångare förekommer ofta i diskantregistret.
– När du hör en ton är den färgad av hur det klingar i det rum du befinner
dig, vibrationerna i kroppen och det direkta ljudet från mun till öra.
– De flesta människor godtar mer falsksång, innan den uppfattas som falsk,
om tonen är för hög än om den är för låg i förhållande till den korrekta
tonhöjden.
Notfabriken

INTERVJU MED DOGGE DOGGELITO
– Vad upplever du som det mest röstkrävande som professionell
sångare? Promotionperioder med många intervjuer, inspelningsperioder med regelbundna sångpålägg, turnéperioder eller repetitionsperioder?
- Det som tar mest på rösten är dålig sömn, stress, dåliga matvanor
och när man börjar sjunga utan att värma upp rösten ordentligt. Turnéperioder, då det oftast är långa resor, dålig sömn, stress och dåliga
matvanor.
– Hur övar du?
- När jag var 10-23 år repade jag hemma varje dag, en timme eller
två. Jag gick ner i källaren och övade in nya texter och sånger dagligen. Nuförtiden när jag är 29 år övar jag aldrig. Många år av träning
har gett mej erfarenhet och rutin, så nu räcker det oftast att jag går
igenom texten i bilen på väg till arbetet eller sjunger upp till någon
låt på morgonradion.
– Hur förbereder du dig inför viktiga sånguppdrag?
- Först psykologiskt, sen gäller det att lära sig texten utantill, så jag
går och rappar den i flera dagar överallt, tills den sitter klockrent och
man kan väcka mig mitt i natten och jag kan rabbla upp den. Först då
är jag nöjd och redo för mitt uppdrag, men som sagt, mycket psykologi.
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– Har du någon ritual, huskur eller annat som du vill dela med dig?
- Om jag är sjuk och har tappat rösten eller är förkyld eller har något
annat knas, har jag en bomb jag brukar dricka. Den brukar hjälpa mig
på studs. Finhacka tre vitlöksklyftor, häll ner dem i en halv kopp varmt
te, i med honung och en pressad färsk citron. Det är en väldigt stark
dryck för magen, men för halsen och rösten gör den susen i alla fall,
men jag vet inte om det funkar för andra. Vitlöken slår ut alla typer av
infektioner rätt snabbt, men om jag är frisk och mår bra och har show
kör jag bara en klassisk upprappning och värmer upp rösten, magen
och musklerna i ansikte och hals.
– Vilken egenskap anser du är viktigast att ha som artist?
- Talang, karisma, egen stil, tur, tajming, professionell inställning.

Notfabriken

är färskvaraOkänd
Kunskap

XI:Röstvård & röststörningar
Att vårda sin röst och sin kropp är lika nödvändigt för en aktiv sångare som
det är för en idrottare att sköta om sina muskler eller för en instrumentalist
att se till att instrumentet är i gott skick. Det bästa sättet att vårda rösten är att
lära känna dess begränsningar, hur den fungerar och reagerar i olika situationer
och planera sin sång utifrån detta.
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Vi har tidigare gått igenom sångarens arbetssituation och sett att det är vanligt
att man reser till spelstället i en luftkonditionerad bil, buss eller flyg. Det är inte
heller ovanligt att man blir tvungen att prata mycket, antingen i intervjuer, med
arrangörer eller med medmusikanter. Allt detta ställer stora krav på rösten hos
en professionell sångare. Att få en röststörning av något slag är vanligt och det
kan bero på allt från överansträngning till whiplashskador. Röstens funktion
påverkas av andningen, magen, hormoner, nervsystemets funktion och psykets
välbefinnande. Här nedan går vi igenom hur man undersöker rösten och vad
som påverkar den positivt och negativt. Vi tittar även på röståkommor av olika
slag.

Notfabriken

UNDERSÖKNINGSMETODER

Indirekt laryngoskopi
utförs genom att man för in
en liten spegel i munnen och
lyser med en lampa på spegeln. På detta sätt kan man
belysa stämbanden och få en
bild av stämbandsfunktionen.
Det ger dock ingen detaljrik
bild av stämbandens status.

117

Lupplaryngoskopi
görs med en spegel och
ett ljus i samverkan på
ett avancerat instrument.
Detta kopplas oftast till
ett stroboskopljus och
en videokamera. Denna
metod ger en detaljerad
bild av stämbanden. Men
det går inte att observera
hela mekanismen under
sång eftersom instrumentet förs in i munnen.
Notfabriken
Stämbanden är två slemhinneveck med varsin muskel i

Fiberlaryngoskopi
innebär att man för ned en liten kamera med stroboskopljus genom näsan och
ned mot struphuvudet. På detta sätt kan man undersöka hela struphuvudet
och de olika funktionerna. Det ger inte en lika detaljrik bild av stämbanden
som lupplaryngoskopi eftersom bildupplösningen är sämre, men man kan
observera struphuvudet vid sång, eftersom kameran förs in genom näsan.
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RÖSTVÅRD
Detta har en positiv inverkan på rösten:
– Träna upp din sångteknik så att du kan utnyttja röstens dagsform maximalt.
– Att sträcka på sig och få igång blodcirkulationen i kropp och röst, exempelvis en timme innan du värmer upp rösten i morgonduschen, är ett utmärkt
sätt att starta dagen.
– Sjung aldrig starkare eller längre än du är förberedd för och har sjungit upp till.
– Placera din repertoar i tonarter som passar din röst och lär dig att förändra
ditt sound efter de krav och önskemål som ställs i respektive sångsituation.
– Ta hänsyn till hur länge du ska sjunga vid exempelvis en konsert.
Ju längre konsert, desto viktigare är det att inte forcera rösten i för höga
tonarter.
– Efter en kraftig röstaktivitet, vänta några timmar med att ligga ned så att
svullnaden i stämbanden hinner avta.
– Hitta talröstens naturliga tonomfång, tala med god andningskontroll och ta
pauser mellan fraserna.
– Vila rösten (relativ vila) 72 timmar efter sång som lett till överansträngning.
– Använd luftfuktare nattetid under vintermånaderna oktober till mars.
– Se till att du får i dig ungefär en och en halv deciliter vätska i timmen,
jämnt fördelat över den vakna tiden.
– Inhalera gärna vattenånga med koksaltlösning efter uttorkande resor.
– Vintertid kan du med fördel sätta på duschen med hett vatten och öppna
dörren till badrummet när du vistas på hotell. Det ger rummet högre luftfuktighet.
– Andas så mycket som möjligt genom näsan när du vistas utomhus vintertid.
– Ta vara på sömnen. Studier visar att man redan efter en natts dålig sömn
får nedsatt immunförsvar och därmed svårare att stå emot infektioner.
– Ha god handhygien.
– Boka in eventuella intervjuer efter gig.
– Hejda förkylningar så fort du känner att de är på väg. Preparat mot förkylningssymptom finns i din hälsokostaffär.
– Förebygg uttorkning vid förkylning genom att inhalera ånga och dricka rikligt.
– Att förebygga förkylningar genom att dagligen skölja näsan med koksaltlösning
anses vara effektivt.
Notfabriken
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– Behandla hosta med hostmedicin.
– Om du är astmatiker är det extra viktigt att sköta dig bra och inte röka.
– E- och A-vitamin samt magnesium är viktiga komponenter för slemhinnan,
så se till att du intar den rekommenderade dagsdosen av vitaminer
och mineraler.
– Sockerfritt tuggummi eller frukt kan verka positivt på salivavsöndringen.
Tuggummi bör däremot inte tuggas mer än tjugo minuter i sträck för att
inte skapa spända käkmuskler och obalans i munhålans slemhinna.
– En matsked olivolja per dag är ett gammalt knep för att öka mängden fettsyror i blodet och därigenom ge slemhinnorna en extra smörjning.
– Att nynna eller humma i morgonduschen kan vara ett bra sätt att röststarta
dagen.
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Vad passar bäst för din röst? Du kanske behöver lång uppsjungning eller du
kanske måste undvika rökig miljö? Det kanske är lätt för dig att sjunga starkt
länge eller att dricka mycket kaffe? Rösten och dess reaktionsmönster är individuella och du förbättrar dina chanser att få den att fungera väl, om du lär dig
hur just din röst fungerar.

Detta har en negativ inverkan på rösten:
– Fundera på om du ofta biter ihop eller har tungan klistrad till hårda gommen nattetid. Detta kan leda till spänningar i käke och nacke och därpå
orsaka röstproblem. Om din tunga har tandmärken på sidan efter klockan
tolv på dagen kan det tyda på att du biter ihop tänderna under natten. Bara
vetskapen om det, kan hjälpa. I värsta fall får du skaffa en bettskena till natten; det ombesörjer din tandläkare.
– Stressa inte. Vardagens stress kan vara förödande för röstens välbefinnande. Försök att hitta andrum i vardagen. Det lönar sig, inte bara för rösten.
– Oren luftfuktare kan innehålla blåalger, vilket kan leda till astma.
– Sjung inte när du är rösttrött, om du kan undvika det. Om inte, transponera
ned låtarna och reducera mellansnacket. Låt kören sjunga refränger och
dylikt.
– Sjung inte med mer kraft än du har teknik för och situationen kräver. Detta
gäller speciellt vid soundcheck och repetitioner samma dag som du skall
uppträda.

– Att repetera låtar du är osäker på kan leda till dålig andningsplanering vilket
i sin tur leder till större röstpåfrestning. Lösningen kan vara att sjunga lite
svagare tills text och melodi blir välbekanta.
– Undvik nattsudd i högljudd miljö, ständigt starkt tal och uttorkande alkohol.
– Att ”rodda” (t ex bära tunga högtalare) påverkar rösten på samma sätt som
styrketräning och bör undvikas strax före gig.
– Sjung inte vid förkylning. Gör lätta uppvärmningar för att hålla rösten
igång, men ingen kraftig ansträngning under förkylningen. Tänk på att
det tar lika lång tid för slemhinnan att återhämta sig efter en förkylning
som förkylningen har pågått. Alltså: sju dagars förkylning – sju dagars
återhämtning. Under denna period bör rösten inte utsättas för slitage.
Om förkylningen sitter mest i näsan kan du prova att sjunga försiktigt,
men se upp! Det är lätt att ta i för mycket eftersom klangen är nedsatt av
den täppta näshålan. Hela slemhinnan är retad oavsett var symptomen är
starkast. Det kan vara lockande att sjunga i början på en förkylning då man
kan känna att rösten fungerar extra bra. Detta är dock bedrägligt och bör
undvikas för att inte reta slemhinnan mer än nödvändigt. Att rösten låter
extra bra innan en förkylning beror på att slemhinnan har svullnat lite och
därigenom lättare kan producera en flödande ton. Den extra stämbandsmassan gör att rösten kan låta fylligare än vanligt.
– Spring eller gå inte så att du blir andfådd utomhus, vintertid. Den kalla
luften som forceras mellan stämbanden torkar ut slemhinnan.
– Träna inte hårt, vare sig styrketräning eller aerobics-liknande övningar,
samma dag som ett framträdande. Hård press sätts på stämbanden vid hård
fysisk aktivitet och andfåddheten kan leda till torr slemhinna.
– Injusteringen av monitorljudet är viktig så slarva inte. Det är viktigt att du
hör dig själv bra för att inte skrika sönder rösten i kampen om att höras.
Om du inte hör dig själv, höj volymen i frekvenserna mellan 2 – 4 kHz.
Det ger tydligare sång.
– Undvik att föra långa samtal vid trafikerade vägar, i buller och i telefon.
– Undvik överdriven och/eller vanemässig harkling, låt eventuellt slem vara
kvar tills det lossnar lätt.
– Vissla inte om du är rösttrött. Stämbanden aktiveras även när du visslar.
– Viska inte när du är ordinerad röstvila. När du viskar är det lätt att forcera
stämbanden, dessutom torkar den passerande luften ut slemhinnan.
– Salicyl som finns i vissa värktabletter och blodförtunnande medel har en
negativ inverkan på rösten. De ökar blödningstiden så om det skulle uppstå
Notfabriken
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en stämbandsblödning kan den bli omfattande och effekten av medicinerna
kvarstår i flera dagar. Vill man vara riktigt nitisk så gäller det också andra
värktabletter. Kolla med din läkare om dina eventuella tabletter ökar blödningstiden.
Ansträng inte rösten hårt två dagar innan och under menstruation, då
stämbanden är svullna och risken för ödem är förhöjd.
Rök inte. Cigarettröken verkar starkt irriterande på slemhinnorna och de
kemiska substanserna är förödande för rösten. Rökning innebär även att
slutningsmekanismen i magmunnen hämmas och att risken för reflux ökar.
Snusa inte. Snusets saft försvårar för magmunnen att sluta tätt, vilket ökar
risken för reflux (magsäcksmunnen stänger ej tillräckligt, vilket leder till
sura uppstötningar och/eller halsbränna).
Undvik överdrivet intag av mjölkprodukter under röstkrävande perioder,
eftersom kaseinet leder till segare slembildning.
Undvik överdrivet intag av halstabletter; dels kan slemhinnan torka ut, dels
har pepparmynta, som oftast ingår i halstabletter, en hämmande funktion
på magmunnen vilket kan leda till reflux.
Betablockerare, som somliga artister använder för att dämpa sin nervositet,
hindrar hjärtat från att slå snabbt och bör inte, om det inte är nödvändigt,
tas om man ska utföra kraftig fysisk aktivitet t ex sjunga och dansa samtidigt. Astmatiker får ofta inte använda betablockerare då dessa motverkar
bronkvidgning.
Testa inte din röst konstant samma dag som ett framträdande. Det kan
verka nedsättande på humöret, om du inte är på topp, vilket i sin tur kan
förvärra situationen genom att ge spänningar i rösten. Var uppmärksam på
din dagsform, acceptera den och anpassa din påfrestning efter det. Man är
inte alltid på topp.

Tänk på att det är väldigt individuellt hur noggrann man behöver vara. Det är
viktigt att inte bli beroende av mediciner och huskurer. De förslag som givits
bör ses som nödåtgärder och får aldrig ersätta goda vanor och bra sångteknik.

Notfabriken

Kortisonanvändning i sångsammanhang - Den sista utvägen ?!
Jag vill skriva några rader om kortison, då jag upplever att den professionella
sångarkåren har en övertro på detta medel. Överanvändning är också ganska
utbrett. Kortison är en medicin som används för att hämma kroppens immunförsvar och dess reaktioner. Kroppens eget kortison är kortisol. Kortisol
frisätts från binjurarna och spelar en aktiv roll i vårt immunförsvar. När kroppens immunförsvar av någon anledning reagerar, vid exempelvis allergi eller
när inflammation uppstår vid kraftigt stämbandsslitage, orsakar det svullnader
i hud eller slemhinna. För att undvika denna reaktion kan man alltså ta kortison. Den dos man tar är ofta många gånger högre än kroppens naturliga
produktionsmängd. Om hud eller stämband är svullna till följd av allergi eller
röstslitage hämmar kortisonet inflammationen och svullnaderna dämpas eller
försvinner. Kortisonintag kan vara nödvändigt när sångaren måste klara av ett
akut uppdrag som TV-inspelning, viktigt showcase, premiärkväll eller annat för
framtiden viktigt uppdrag. Kortison skrivs då ut av en läkare som vanligtvis
rekommenderar ett par doser samma dag som sångtillfället.
Kortisonet upphäver kroppens reaktion på något den inte trivs med. Det finns
ju en anledning till svullnaden. Kroppen uttrycker sitt missnöje över något
man andas in, äter eller utsätter muskler och slemhinna för. Det viktigaste är
då att lyssna till sin kropp och om möjligt undvika liknande situationer i framtiden. Om man är förkyld och känner sig tvingad att fullfölja ett uppdrag kan
man använda sig av preparat som kan dämpa en förkylning men inte kortison. Eftersom immunförsvaret tillfälligt sätts ned när man intar kortison kan
infektionen som finns i kroppen inte bekämpas ordentligt, vilket kan leda till
att den förvärras. Man ska inte ta kortison vid ganska viktiga uppdrag, då detta
kan leda till en ovana att använda kortison i tid och otid. Biverkningarna vid
överdrivet kortisonintag kan vara omfattande och mycket otrevliga. Det finns
också risk för överansträngning efter kortisonintag. Eftersom svullnaden är
medicinskt reducerad finns risk att man inte känner när rösten har fått nog och
därför överanstränger sig och då kan svullnaden återkomma i större omfattning än tidigare. Sångare som använder kortison trots att de är friska och ändå
upplever en förbättring kan ha en latent liten svullnad orsakad av frekvent
röstanvändning. Här rekommenderar jag att man tränar teknik och lär känna
sina röstmässiga begränsningar. Sammanfattningsvis vill jag alltså rekommendera att man i möjligaste mån ställer in när man är sjuk. Det är väldigt sällan
som ett uppdrag är så viktigt att det förändrar karriären nämnvärt på lång sikt.
Notfabriken
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Dessutom ska man ju sjunga i många år och då gäller det att ha vanor som är
goda för rösten, känna sina röstmässiga begränsningar och ha modet att tacka
nej till uppdrag man inte klarar av när man är sliten eller sjuk. Skulle det vara
fullständig kris, exempelvis TV eller liknande situation och man är sliten i rösten men inte sjuk, kan ett besök hos läkare som skriver ut kortison vara den
sista utvägen.

RÖSTSTÖRNINGAR
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Människor som använder sin röst professionellt råkar då och då ut för någon
typ av nedsättning i röstfunktionen. Detta kan ha vitt skilda orsaker, allt ifrån
överansträngning till tumörer. Anledningen kan vara felaktig röstbehandling,
asymmetri i skelettet, sjukdom i andningsapparaten, annan sjukdom eller intag
av vissa mediciner. Det kan även hända att man tillfälligt ”chockar” stämbanden genom att ta i för mycket när man lyfter något eller skriker. Det kan
leda till att nervsignalen mellan hjärna och stämband tillfälligt blockeras. Det
är också vanligt att man kan känna sig nedsatt i falsettregistret efter en natt
sovandes med öppen mun och därmed uttorkning, eller att man tillfälligt får
svårt att sjunga starkt p g a muskelsträckning efter ett ”glädjetjut” eller liknande.
Följande är inte en komplett genomgång av röstens samtliga störningar, utan
syftar till att ge dig en inblick i de vanligast förkommande orsakerna till röststörningar.
När man talar om röststörningar så skiljer man mellan:
– Funktionella röststörningar
– Organiska röststörningar
Funktionella störningar är röststörningar som innebär att rösten är hindrad
från att fungera tillfredställande på grund av felaktig eller överdriven röstanvändning, exempelvis sångröststörning. Organiska störningar är förändringar i
vävnaden, exempelvis knottror på stämbanden.
Det är en hårfin skillnad mellan de olika begreppen men de kan vara till hjälp i
sökandet efter orsaken till röstproblem.
Notfabriken

En vanlig ordination för röstrehabilitering är röstvila. Här skiljer man
mellan två typer av röstvila:
– Relativ röstvila
– Absolut röstvila
Relativ röstvila innebär att man använder rösten så lite som möjligt. ”Säg inte
ett ord du inte får betalt för” brukar man skämtsamt säga. Absolut röstvila
innebär att du inte viskar eller visslar och absolut inte talar eller sjunger. Det
är vanligast med relativ röstvila och de flesta röstskador läker genom sådan.
Absolut röstvila är en nödåtgärd efter stämbandsoperation eller blödningar.

De vanligaste funktionella röststörningarna:
Fonasteni
Betyder helt enkelt att man är sliten i rösten av överansträngning och/eller
dålig teknik. Ofta är rösten bra på morgonen men blir gradvis sämre allteftersom dagen går och röstbelastningen ökar. Relativ vila och talträning leder till
förbättring.
Sångröstrubbning
Heshet på grund av för mycket sång och/eller fel sångteknik behandlas med
relativ vila och hjälp av sångpedagog eller logoped.
Reflux
Reflux anses vara orsaken till många röstproblem. Tecken på att man har reflux kan vara halsbränna, sura uppstötningar eller att man är hes på morgonen,
behöver extra lång uppsjungning (60 min) eller har dålig andedräkt. När rösten
plötsligt ”försvinner” efter att ha fungerat tidigare samma dag beror det ofta
på reflux. Reflux innebär att de starka syror som magsäcken avger i samband
med smältning av föda kommer upp i matstrupe, svalg och struphuvud. Det
finns två typer av reflux: Gastroesophageal reflux (GERD) är den klassiska
reflux som oftast ger halsbränna och ibland tryck över bröstet. Laryngopharyngeal reflux (LPR) är vanlig bland sångare men är svår att upptäcka. Eftersom LPR-reflux endast kvickt passerar matstrupen för att sedan komma till
struphuvudet och svalget, uppstår nödvändigtvis ingen halsbränna. Harklingar,
Notfabriken
Luftfuktigheten i flygplan är mellan 5 och 10 %.

125

hosta och segt slem kan vara ett tecken på LPR. Stämbandsskador till följd av
reflux kan vara omfattande.
Behandling av reflux kan bestå av att gå ned i vikt, att undvika starkt kryddad
fettrik, friterad och tomatbaserad mat, stora portioner, alkohol (sprit, vitt vin,
rött vin, öl, i nämnd ordning), kolsyrade drycker, koffein (kaffe, te, coca-cola)
halstabletter med pepparmint eller spearmint, apelsinjuice och choklad. Man
bör inte äta senare än tre timmar innan sänggående.
Största risken för reflux är under den första timmen efter matintag, vid fysisk
ansträngning samt nattetid. Medicinering kan vara nödvändig. Det är vanligt i
Sverige att äta syrahämmande medicin under ganska lång tid. Det kan ta upp
till ett halvår att läka skadorna om de redan har uppkommit. Men refluxen kan
finnas kvar trots att man dämpar surheten i magsyran. Alltså räcker det inte
med medicin och att sedan leva som vanligt. Man måste stressa mindre och
leva sundare, i kombination med medicinering, för ett fullgott resultat.
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Målbrottsstörning
Kan inträffa i målbrottet när personen fortfarande talar i falsett för att han inte
riktigt själv förmår att hitta den nya basiga röstklangen. Detta korrigeras med
logopedisk röstbehandling.
Internusinsufficiens
Dålig slutning i det mittersta av stämbanden. Detta beror troligen på att
vokalis är försvagad på grund av infektion, slitage eller ålder. Även förtunnad
slemhinna eller ärr i stämbandskanten kan leda till detta. Rösten låter både
läckig och pressad.

De vanligaste organiska röststörningarna:
Laryngit/Stämbandsinflammation
Den akuta laryngiten/stämbandsinflammationen kan uppstå när man sjunger
under förkylning. Stämbanden sväller och rösten blir hes och grov i klangen.
Under infektionen har slemhinnan torkat ut och stämbanden blir inflammerade och röda. Laryngiten kan också vara kronisk och brukar då vara en följd av
hårda röstpåfrestningar i samband med rökning och/eller alkoholkonsumtion.
Notfabriken

Om du anstränger rösten när du har laryngit kan det resultera i blödningar
i stämbanden. Laryngit ökar också risken för uttorkning i slemhinnan så du
måste dricka rikligt med vatten. Antibiotika ges endast om infektionen är orsakad av bakterier. Om det är absolut nödvändigt att fullfölja ett sånguppdrag,
exempelvis TV eller dylikt, kan behandlingen bestå av kortison och antibiotika.
En infektion börjar oftast med ett virus som sedan bidrar till att förbättra miljön för närvarande bakterier som då kan föröka sig.
Stämbandspolyper
Polyper är utväxter på stämbanden och beror oftast på tillfällig röstanansträngning i samband med halsinfektion eller på grund av en tidigare blödning. Ofta
är det endast det ena stämbandet som har angripits. Behandlingen är i första
hand logopedisk röstträning men operation blir ofta nödvändig.
Stämbandsblödning
Om ett eller flera blodkärl spricker till följd av ansträngande sång under pågående laryngit, får man knappt fram en ton. Detta behandlas det med en till sex
veckors absolut röstvila.
Knottror/Knutor
Stämbandsknottror är symmetriska svullnader (oftast mjuka eller mer eller mindre elastiska) på stämbanden. De uppkommer av överdrivet röstbruk
i samband med infektion i övre luftvägarna eller förkylning. Rösten är hes
och det kan bl a vara svårt att sjunga svagt i falsettregistret. Om knottrorna
blir bestående opererar man bort dem, är de mjuka behandlas de med relativ
röstvila. Problemet kvarstår dock om det beror på dålig sång- eller talteknik.
Därför bör behandlingen även bestå av röstträning hos sångpedagog och/eller
logoped.
Ödem
Vattnig svullnad på stämbandens slemhinna som kan uppstå av exempelvis reflux eller i samband med hormonförändring vid menstruation och hos gravida.
Det ger en luddig klang, sänkt tonläge och nedsatt förmåga att sjunga höga
toner. Kan medicineras med kortison och/eller vilas bort.

Notfabriken
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Recurrenspares
Recurrensnerven är den nerv som styr alla inre struphuvudsmuskler utom
stämbandssträckarmusklerna. Denna nerv kan skadas av virus eller operation
och då förlamas det aktuella stämbandet. Så länge man har en förlamning kan
man inte sjunga. Förlamningen kan dock oftast vilas bort, men det kan ta sex
till tolv månader. Förlamningar som inte läker bort behandlas med operation,
men sångrösten är i regel borta för gott efteråt.

SAMMANFATTNING - RÖSTVÅRD OCH RÖSTSTÖRNINGAR
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– De tre vanligaste undersökningsmetoderna av stämbanden är indirekt
laryngoskopi, lupplaryngoskopi och fiberlaryngoskopi.
– Att få en röststörning av något slag är vanligt och kan bero på allt från
överansträngning till stämbandsförlamning.
– Röstens funktion påverkas av andningen, musklernas och slemhinnans
funktion, magen, hormoner, nervsystemets funktion och psykets välbefinnande.
– Rösten och dess reaktionsmönster är individuell och du kan förbättra dina
chanser att få den att fungera väl om du lär dig hur just din röst fungerar.
– Ha modet att tacka nej till uppdrag när du är sliten eller sjuk.
– När man talar om röststörningar skiljer man mellan funktionella och organiska störningar.
– Man skiljer mellan två typer av röstvila: relativ röstvila och absolut röstvila.
– För mycket sång när man är hes kan leda till stämbandsknutor, polyper,
laryngiter och blödningar.

Notfabriken

INTERVJU MED CHRISTER LINDARW
– Vad upplever du som mest röstkrävande som professionell sångare?
Promotionperioder med många intervjuer, inspelningsperioder med
regelbundna sångpålägg, turnéperioder, eller repetitionsperioder?
- Promotionperioder! Att prata sliter mer än att sjunga, att sitta i
intervjuer är jobbigare för rösten än att repetera sång.
– Hur övar du?
- Numera, när jag är ”schlagerstjärna”, sköter jag om rösten bättre
och tar sånglektioner regelbundet. Jag övar genom att sjunga de låtar
som jag sedan ska sjunga i showen.
– Hur förbereder du dig inför viktiga uppdrag?
- Först förbereder jag mig genom att vara snygg och representativ. Vill
gärna vara för mig själv stunden innan det är dags. Tycker att det finns
en poäng med att inte planera i förväg, då blir det mera spontant.
– Har du någon ritual, huskur eller annat som du vill dela med dig?
- Nej! Jo! Möjligtvis varmt honungsvatten.
– Vilken egenskap anser du är viktigast att ha som artist?
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- En kombination av vilja, utstrålning och ambition; en exhibitionistisk
ådra som gör att man söker sig till en artistisk karriär. Då har man en
konstnärlig ådra och det kan vara en tillfällighet vilken genre det blir.
Man kan vara bra på att skriva, rita, sjunga, spela eller dansa; man vill
synas - eller hämnas.

Notfabriken
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I detta kapitel ska vi gå igenom röstens fysiologi och du får lära dig att känna
hur din röst fungerar.
Det är brukligt att dela upp röstens anatomi i tre delar:
– Andningsapparaten
– Struphuvudet
– Ansatsröret
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ANDNINGSAPPARATEN
Lungorna hos vuxna män rymmer mellan fem och sex liter luft och hos kvinnor fyra till fem liter. När man andas ut maximalt finns det ca 1 till 1,5 liter
luft kvar i lungorna och den luftmängden kallas för restvolym. Den använda
mängden luft kallas för vitalkapacitet och det är den luftmängden en sångare
har att arbeta med. I lungorna skapas hela tiden under- och övertryck i förhållande till lufttrycket utanför kroppen. För att känna hur ett övertryck känns
kan man åstadkomma ett [p] utan att släppa ut luften. För att uppleva ett
undertryck kan du andas ut all luft och sedan hålla andan genom att ha känslan
av att suga inåt mot stängd mun. Den enda stund då trycket i lungorna är detsamma som i luften utanför är efter en djup suck eller en djup inandning med
öppna andningsvägar, (Functional
(
Residual Capacity – FRC
C). Det är en kort stund
av stiltje innan lungorna återigen börjar sitt arbete för att ventilera lungorna.
Fonationströskel är benämningen på det minsta möjliga lungtryck som krävs
för att åstadkomma den svagast möjliga tonen. Vill man sjunga starkt och högt
krävs det ett högt lungtryck, vill man sjunga svagare eller i ett mera moderat
tonläge räcker det med ett lägre lungtryck. Lungtryck har en mera känd systerterm, nämligen kraft.
Notfabriken

Andningen är röstens aktivator och den består av två kompletta system av
in- och utandningsmuskler. I de flesta fall av aktiv andning samarbetar de båda
systemen.

Övning nr 68 – Bröstkorgssystemet
– Placera händerna längs den nedre delen av revbenen och andas in en ganska liten luftmängd, utan att magen åker ut och utan att axlarna åker upp.
– Känner du hur nedre delen av bröstkorgen vidgas? Det är de yttre revbensmusklerna som vidgar de nedre revbenen för att ge plats åt den ökade luftvolymen i lungorna
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Yttre revbensmuskler
External intercostal

Inre revbensmuskler
Internal intercostal

Inandningsmuskulaturen i bröstkorgssystemet vidgar nedre delen av bröstkorgen och består av de yttre revbensmusklerna (Intercostal-). Utandningsaktiviteten sköts av de inre revbensmusklerna som drar ihop bröstkorgen.
Notfabriken

Övning nr 69 – Diafragmasystemet
– Placera händerna i midjan.
– Andas in genom näsan tills lungorna är fyllda.
– Att magen åker ut beror på att diafragman trycker på magsäcken och därmed pressar inälvorna ned och ut.
– Observera var musklerna i kroppen aktiveras när du andas ut och hur det
känns när de arbetar.
Oftast är det först de nedre, raka magmusklerna (Abdominus rectus) och flankmusklerna (Internal-, external oblique) som arbetar, sedan aktiveras den övre
delen av de raka magmusklerna och till sist, när luften börjar ta slut, aktiveras
musklerna i ländryggen (Quadratus lumborum).
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Raka magmuskler
Abdominus rectus

Flankmuskler
Internal abdominal
oblique

Diafragma
Flankmuskler
External abdominal
oblique

Inandningsmuskulatur är diafragman som fäster i de nedre revbenen och
ryggraden. Utandningsmuskulatur är magmuskelgrupperna och till viss del
ländryggsmusklerna.
Notfabriken

Övning nr 70 – Din rockmuskel
Det finns starka muskler i ryggen som av många sångare anses kunna bistå
med att stabilisera stödfunktionen i andningsapparaten. Muskeln i sig har mig
veterligen ingen funktion på ut- och inandningen, men den kan avleda eventuella spänningar i struphuvudet vid hög och stark sång. Muskeln lattisimus dorsi
kallar jag ”rockmuskeln”. Den aktiveras när du trycker in överarmarna mot
kroppen, som när du stödjer dig på ett mikrofonstativ.
– Kläm fast en tennisboll eller dylikt under varje armhåla.
– Håll kvar tennisbollarna under armen samtidigt som du sjunger ett glidande
’hey’ uppåt i omfånget.
– Allteftersom du kommer högre upp i tonhöjd klämmer du hårdare om
tennisbollarna.
– Kände du att det var lättare att vara avspänd i struphuvudet när ryggmusklerna aktiverades?
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Rockmuskeln
Lattisimus dorsi

Notfabriken

STRUPHUVUDET
Struphuvudet är producenten i rösten och det består av brosk, muskler och
slemhinna som alla är direkt involverade i produktionen av ljud. Struphuvudet
sitter i luftstrupen framför matstrupen. Precis bakom och på sidorna av struphuvudet finns det två avlånga hålor (Sinus piriformes).
I ett grovt perspektiv nedifrån och upp sitter först ringbrosket. I ringbrosket
fäster sköldbrosk och kannbrosk. I framkanten av sköldbrosket fäster den
främre delen av stämbanden och baktill är stämbanden fästa i varsitt kannbrosk. Sköldbrosket har ”horn” upptill och nedtill. Det övre hornparet fäster i
tungbenet och det nedre i ringbrosket. Ovanför stämbanden fäster fickbanden,
även kallade ”de falska stämbanden”. Fickbanden används vid viss typ av hård
sång. Till sist följer struplocket som fälls bakåt, nedåt när vi sväljer och därmed
förhindrar att mat och dryck kommer ned i lungorna. Struphuvudet kan förändras i höjdläge och beroende på var i höjdled det befinner sig påverkas både
stämbandens dragningskraft mot varandra och det slutliga soundet.
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Övning nr 71 – Struphuvudshöjden
– Placera pekfinger och tumme på spetsen av ditt struphuvud, ”adamsäpplet”.
– Gäspa och lägg märke till hur struphuvudet förs markant nedåt.
– Håll kvar fingrarna på struphuvudet.
– Svälj! Kände du hur struphuvudet fördes upp?
Skillnaden mellan högt och lågt struphuvud är ca fem centimeter och
detta gör stor skillnad på ditt sound och din röstekonomi. Detta är alltså två
rörelser som är viktiga att bemästra för att kunna ta direktiv i samband med
sångteknik.

Notfabriken
Ljud fördubblas efter var tredje dB

Struphuvudssänkare

När struphuvudet åkte ned var
det struphuvudssänkarmusklerna (Sternothyroid-) och ytterligare två muskler som drog ihop
sig. När det åkte upp var ca sex
muskelpar inblandade. I princip kan man säga att muskler
som fäster mellan sköldbrosk
och nedåt (bröstben) drar ned
struphuvudet och muskler
som fäster från sköldbrosk och
uppåt (tungben, skallbas osv.)
drar struphuvudet uppåt. Dessa
muskler kallas för externa struphuvudsmuskler.

Sternothyroid
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Övning nr 72 – Brosktilt
– Lokalisera den lilla inbuktningen
som återfinns någon centimeter
under adamsäpplet.
– Placera pekfingret strax ovanför
och långfingret strax under.
– Gny nu svagt och distat som ”
en stucken gris”.
– Kände du hur ringbrosket försvann inåt (eller var det sköldbrosket som kom ut)?
– Du vet nu hur det känns när
vinkeln mellan sköldbrosket och
ringbrosket tiltas.

Notfabriken

Man kan dela upp stämbandens längd i två delar:
– Broskdelen
– Membrandelen

Övning nr 73 – Dina stämbandsöppnare
– Andas in!
De muskler som öppnade stämbanden för att
släppa in luften var bakre ring-, kannbroskmusklerna (Posterior cricoarytenoid-, POST).
Stämbandsöppnare
Posterior cricoarytenoid

Övning nr 74 – Dina stämbandsslutare
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– Sjung nu en bekväm ton ganska svagt och luftigt.
Nu har de korsande kannbroskmusklerna (Interarytenoid- IA) fört ihop den bakre delen av kannbrosken. De sidogående ring- kannbroskmusklerna (Laterala
cricoarytenoid-, LCA) har fört ihop stämbanden genom att dra framifrån i kannbrosken som roterar och för ihop vokalisutskotten. Läckaget kommer troligen
från att varken broskdel, bakre tredjedelen av stämbanden eller membrandelen
(främre 2/3 av stämbanden) är riktigt hopförda.

Stämbandsslutare
Laterala cricoarytenoid
Stämbandsslutare
Interarytenoid

Notfabriken

Övning nr 75 – Din växelspak
– Sjung ett starkt och ljudligt ’Ohoj’.
Nu är det tätt över hela stämbandslängden, hela stämbandsmassan svänger
och vokalis är sammandragen.
Om du låtsas vara ett litet barn, härmar barnets tonläge och klang och säger: ”Jag vill inte gå till skolan idag”, så är det troligen ditt falsettregister som
används. I detta register är vokalismuskeln troligen inte sammandragen och
stämbanden använder endast sin yttersta del att svänga med. Läckaget som
oftast förekommer i falsettregistret kommer från både membrandelen och
broskdelen.
Den inre delen av stämbanden (Thyroarytenoid - TA) kallas för vokalis. Vokalis
ser till att stämbanden blir kortare och tjockare. Vokalis är en av kroppens
segaste muskler och kan behålla sammandragningen i extremt utdraget läge,
vilket är fallet vid hög sång med stämbandsslutning.
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Vokalis
Vocalis

Notfabriken

Övning nr 76 – Dina stämbandsträckare
– Placera ett finger på struphuvudet under adamsäpplets övre kant (cirka 1
centimeter för kvinnor och 2 centimeter för män). Här kan du känna en liten
öppning, visiret, alltså springan mellan sköld- och ringbrosk.
– Sjung en svag, bekväm ton och glid med tonen långsamt uppåt högre och
högre, nu minskas denna öppning – visiret stängs. Det kan ibland vara svårt,
framför allt för kvinnor, att känna detta eftersom deras struphuvud är mindre.
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Stämbandssträckare
Cricothyroid pars recta

Stämbandssträckare
Cricothyroid pars oblique

För att ändra tonens höjd behöver vi öka farten på stämbandens vibrationer.
Det sker genom att vi ökar trycket på luften och genom att vi sträcker ut stämbanden. Det är ring- och sköldbroskmusklerna (Cricothyroid-, pars recta och pars
oblique) som sköter detta och de är placerade mellan sköld- och ringbrosket.

Notfabriken

Övning nr 77 – Din stämbandsslemhinna
– Sjung en svag, bekväm ton! Nu är det troligen endast stämbandsslemhinnan som vibrerar.
Stämbandens slemhinna spelar stor roll för sången. Hur slemhinnan mår
märks direkt på rösten och därför ska vi titta lite på stämbandsmassans uppdelning.

Höljet
The Cover
Vokalisligamentet
Vocal ligament
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Slemhinnan är ca en millimeter tjock och delas upp i fyra lager och två
delar:
Höljet: Består av epitelet (har konsistens som skinnet på huden) och lamina
proprias ytliga lager (har konsistens som en seg vätska)
Vokalisligamentet: Består av lamina proprias mellanliggande och djupliggande lager (konsistens som en tunn senhinna)

Notfabriken

Övning nr 78 – Dina falska stämband
– Harkla dig kraftigt eller morra som ett lejon!
Nu förs de falska stämbanden (Vestibular folds) ihop mot varandra. Känn dig
som en ”fin dam” som ler med ögon och ansikte. Nu har dina falska stämband
förmodligen förts isär.

Falska stämband
Vestibular folds

Stämbanden
Vocal folds
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Övning nr 79 – Din twanger
– Sjung den klassiska retmelodin: ’na, na, na, na, na, na’.
Den lilla muskel som sitter som en krage runt struphuvudet kallas twangmuskeln (Aryepiglottic sphincter). När den sammandras blir den översta delen av
struphuvudet snäv och ljudet blir gällt.

Twangmuskeln
Aryepiglottic sphincter

Notfabriken

Övning nr 80 – Ditt struplock
– Svälj!
Nu läggs struplocket (Epiglottis) över hela struphuvudet som ett
lock. Detta gör att ingen mat eller dryck kan hamna i lungorna.

Struplock
Epiglottis

Sköldbrosk
Thyroid cartilage
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Kannbrosk
Arytenoid cartilage

Ringbrosk
Cricoid cartilage

Man kan sammanfatta detta avsnitt med att nämna att alla de genomgångna
musklerna och brosken plus många fler är de som bestämmer hur pressat,
luftigt, högt eller lågt du skickar tonen till resonatorn, ansatsröret.

Notfabriken

Övning nr 81 - Dina rum
Dina rum består av ansatsröret,
röstens resonator. Här formas
språkljuden.
Näshåla
Nasopharynx

Munhåla
Oropharynx

– Sjung ett ljudligt ’oh hey’! Under tonen förändrade du formen på dina rum i ansatsröret.

Svalg
Pharynx

Ansatsröret är utrymmet mellan
stämbanden och läppöppningen.
Det är ca femton till tjugofem cm
långt och består av svalg, munhåla
och näshåla.

Övning nr 82
– Dina sväljmuskler
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I svalget kan man påverka övertonerna och därmed klangen genom att antingen spänna av eller
spänna konstriktormusklerna.
Sväljmuskler
Pharyngeal
constrictors

Sväljmuskler
Cricopharyngeal
constrictor

– Säg: NEJ! med en gnällig utdragen ton, som glider nedåt i
omfånget (som en besviken
tonåring). Observera hur svalget spänns.
– Säg: JA! med en glad upprymd attityd (som när samma
tonåring får en god idé). Nu är
sväljmusklerna troligen avspända.
Här är musklerna som styr
svalgets inverkan på ditt sound:

Notfabriken

Pharyngeala konstriktorer och cricopharyngealmusklerna (som enligt vissa
forskare även har inverkan på stämbandssträckningen).

Övning nr 83 – Nasalitet
Genom att tillåta mer eller mindre av tonen att passera näshålan höjs eller
sänks graden av nasalitet.
–
–
–
–

Säg: sång! Känn hur den bakre delen av tungan möter mjuka gommen
Stanna på ’ng’ och sjung valfri ton
Nyp åt i näsan! Kände du att all klang kom ifrån näshålan.
Andas ut på ett ’gah’ och håll i näsan, observera att all luft går ut genom
munnen
– Gå mellan ’ng och ’gah’ upprepade gånger för att träna musklerna som styr
mjuka gommen
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Näshålestängare
Tensor palatini

Näshålestängare
Levator palatini

Näshåleöppnare
Palato glossus

Näshåleöppnare
Palato pharyngeal

Detta är dina näshålestängare (levator och tensor palatini) respektive
näshåleöppnare (palato glossus, palato pharyngeal).
Notfabriken
Ytterörat återger en naturlig förstärkning av frekvenserna runt 3 kHz

Tungan spelar också en avgörande roll för soundet. Genom att forma tungspets, tungrygg eller mitten av tungan på olika sätt förändras utrymmet i
ansatsröret och därmed soundet. Du kan ändra tungans form i alla riktningar
och den är inblandad i många sångtekniska moment. Tungan kan dessutom
vara utsatt för spänningar som påverkar rösten. Att gå igenom tungans och
tillhörande muskler och funktioner skulle bli för detaljerat så det lämnar vi
därhän.
Det här var en genomgång av de mest grundläggande röstdelarna. Det finns
många andra viktiga kopplingar mellan muskler och ligament och likaså en
fascinerande flora av anatomikomponenter som inte har nämnts, men som har
inflytande på röstens funktion.

Sammanfattning – Här är din röst
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– Röstens anatomi består av tre delar: Andningsapparaten, struphuvudet
och ansatsröret.
– Andningsapparaten består av två kompletta system av in- och utandningsmuskler, bröstkorgssystemet och diafragmasystemet.
– Man skiljer på passiv och aktiv andning.
– I struphuvudet sitter stämbanden och strax ovanför sitter de falska
stämbanden.
– Struphuvudet reglerar tonhöjd och fastställer register.
– Vokalis är mittersta delen av stämbandsmuskeln.
– Visiret kallas glipfunktionen mellan ring- och sköldbrosken där de två
muskelpar som sträcker stämbanden sitter.
– Stämbandsslemhinnan är ca en millimeter tjock och delas upp i fyra lager
och två delar: höljet och vokalisligamentet.
– Ansatsröret är utrymmet mellan stämbanden och mungiporna, och består
av svalg, munhåla och näshåla.

Notfabriken

FAQ
– Jag är en kille på 18 år som sjunger mycket. Jag skulle vilja förbättra min röst och mest
av allt skulle jag vilja ha en hes röst. Är det medfött eller kan man få en hes röst genom att
sjunga mycket?
– Hes kan man vara om man har kraftiga medfödda eller förvärvade asymmetrier i rösten. Att sjunga sig hes är ingen bra idé; det kan sluta med att du
inte kan sjunga alls. Du bör lära dig att sjunga luftigt men detta är inget du ska
göra på egen hand. Låt en duktig sångpedagog övervaka ditt sound.

– Hej! Jag har sjungit länge och uppträtt i nästan hela mitt liv. För ca två år sen gjorde
jag en turné på nästan ett år och då började jag röka mer, dricka, festa och somna sent. Jag
märkte att min röst blev grövre och ”torrare”. Jag har ibland haft svårt att sjunga högt i
bröstregistret.
– Det är en vanlig lockelse att börja festa mer och röka när man åker på
turné. Att rösten tar stryk av detta är mer regel än undantag. Du bör ta kontakt
med en sångpedagog som är insatt i problematiken för att få en ny teknik som
fungerar. Möjligen behöver du också fördjupa din kunskap om röstvård och
eventuellt genomgå en undersökning som kan fastställa om du har fått organiska skador på stämbanden eller inte.

– Har alltid undrat hur vissa sångare wailar och glider lekande mellan tonerna.
– Anledningen till att vissa kan göra detta lätt är att de har tränat det momentet mycket. Sedan spelar förstås anlag stor roll. Dessutom kan ljusa röster,
dvs röster med kortare stämband och mindre stämbandsmassa, ha lättare att
åstadkomma snabba tonhöjdsbyten än kraftigare röster.
Notfabriken
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– Varför har vissa bättre sångröst än andra, fastän de har tränat lika mycket?
– Frågan är vad som menas med att sjunga bra. Man kan dock säga att vissa
har mer uppövad sångteknik. De som har bra sångteknik behärskar röstens
olika dimensioner. Det betyder att de kan sjunga rent, starkt, svagt, högt och
lågt; de kan uttrycka sig så som de önskar genom rösten. Att vissa är bättre än
andra, fast de har sjungit lika länge, beror nog helt enkelt på talang. Talang för
sång handlar ju inte bara om att frambringa toner utan också om förmågan att
nyansera sig musikaliskt och att vara utrustad med ett tilltalande sound.

– Jag älskar att sjunga och ägnar hela mitt liv åt det. Jag undrar hur man kan få kontakt
för provsjungning för någon och kanske spela in en demo?
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– Jag tycker att du ska börja på en sångkurs hos något av studieförbunden
eller söka till en skola där det finns likasinnade. Där kan du få kontakter som
kan hjälpa dig vidare. Om du redan har en demo, kan du skicka den till olika
musikförlag för att få veta om de vill anlita dig som demosångare.

– Hejsan! Om man en period i sitt liv sjungit mycket på elitnivå och sedan håller upp
några år, har man då tappat mycket av sin ”elitröst”? Blir rösten sämre och sämre efter
30-årsåldern? Hur länge är den ”bäst”? Vid vilken ålder är man ”slut” som sångare?
– Elitröst är ett svårt begrepp. Vad är det? Menar du att du arbetade som
sångare eller hade du sångteknik motsvarande en professionell? Rösten fungerar som alla andra kroppsdelar; tränar man inte så minskar förmågan. Däremot
är det som med all aktivitet, att har man en gång utövat något intensivt, sitter
en del av grunderna kvar och det går ganska fort att komma tillbaka. Jag tycker
att de bästa sångarna är mellan 25 och 50 år gamla. En röst blir inte ”gammal”
förrän kanske efter 50-årsåldern.

Notfabriken

– Hur många timmar per dag tycker du att det är rimligt att man kan öva utan att rösten
tar för mycket stryk?
– Det är svårt att uttala sig generellt om hur länge man kan öva per dag. Om
du har god teknik och känner dig fräsch inför varje ny dag så gör du inget fel i
alla fall. Hur länge dina muskler orkar beror på syretillförsel, som i sin tur beror på blodkärlen så det är ytterst individuellt. Jag dristar mig ändå till att säga
ca 2 timmar, inklusive upp- och nedsjungning

– Jag är en tjej på 15 år som älskar att sjunga, men ibland känns det som om jag överanstränger stämbanden för jag får så fruktansvärt ont i halsen. Vad kan det bero på och vad
kan jag göra för att åtgärda saken?
– Anledningen till att du får ont halsen kan vara att du tar i mer än dina
stämband klarar av. Du kanske är i målbrottet (något som även tjejer går
igenom) och det är en känslig period för rösten, men som tur är övergående.
Du sjunger kanske till låtar där sångerskorna är fullvuxna och har ett röstläge
som är för högt för dig just nu? Tumregeln är: Om du får rethosta eller känner
värk i halsen när du sjunger, vila rösten! Du bör också ta sånglektioner för att
förbättra din teknik och röstmedvetenhet.

– Jag har alltid velat kunna sjunga; min högsta dröm är att bli sångerska, men min röst
verkar inte tillåta det. Allvarligt talat så låter den illa. Jag vet inte vad jag ska göra. Finns
det någonting man kan göra för att lära sig sjunga eller måste man kunna det från början?
Det är verkligen min absolut högsta dröm.
– För att bli bra på att sjunga, måste man tycka om att sjunga. Jämför inte
så mycket med hur andra låter eller hur det bör låta. Att ta sånglektioner eller
skaffa sig en bok om sång kan vara en bra början. Sjung ofta och glatt så kommer du säkert att lära dig trivas med din röst och du kommer säkert att låta bra
i andras öron.

Notfabriken
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– Jag har sjungit i band under ca 10 år (jag är nu 26 år gammal). Jag har haft en klar
falsett under den största delen av tiden, men för ca 1,5 år sedan försvann den helt plötsligt
och jag kan faktiskt inte ens komma ihåg i vilket sammanhang. När jag nu försöker sjunga
i lite försiktig falsett låter jag mest hes och ett väsande ljud uppstår när luften pressas ut.
Dock kommer falsetten tillbaka vid högre toner och därigenom högre tryck. Bröstregistret
är inte alls påverkat utan bara falsetten. Jag har varit till en halsläkare som undersökte
stämbanden med kamera och han konstaterade att de var friska. Vad göra?
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– Att sjunga i falsett är röstmässigt finlir. När falsettregistret råder är det oftast förknippat med lite luftigare ton. Detta beror på att stämbanden inte sluter
helt tätt i falsettregistret. Om man blir lite svullen i stämbanden eller irriterad i
slemhinnan är det falsetten som först tar stryk. Anledningen är att det i falsett
endast är kanten av stämbanden som vibrerar och om slemhinnan är retad
blir det svårare att få den att vibrera smidigt. De instrument som används vid
en undersökning kan vara för trubbiga för att se nyanser som en sångare kan
känna. Jag rekommenderar att du börjar arbeta med rösten på ett mjukt sätt
i samarbete med en sångpedagog. Att utsätta rösten för kraftig belastning är
nog ingen bra idé förrän detta är löst.

– Hej! Jag är en kille på 18 år som rör mig mycket i hårdrockskretsar. Den musiken
bygger på en mycket aggressiv sångstil som bland oss hårdrockare kallas ”growl”. Denna
sångstil kan tyckas låta bara som skrik och det är det väl i och för sig, men om man bara
skriker med halsen kan man inte growla mer än en låt, innan rösten är förstörd. Jag har
hört att man skall growla med magen, men har aldrig riktigt fattat hur man gör.
– I princip kan man säga att när du growlar så snörper stora delar av struphuvudets delar ihop sig och vibrationen som vid vanlig sång endast består av
stämbanden får i det här fallet även en supraglottal slemhinna i släptåg. Growl
är en extrem form av sång och det kräver en mycket hög stryktålighet i röstens
olika delar. Att sjunga med magen, även kallat stöd, är att med hjälp av buk-,
revbensmuskler och diafragma, kontrollera andningen. Att ha ett bra stöd underlättar belastningen på stämbanden och det kan verkligen behövas när man
growlar. Detta till trots är growl mycket slitsamt för rösten; inte ens en perfekt
andningsstrategi kan kompensera detta faktum. Dessutom, vissa sångare har
hög stryktålighet i rösten, andra har det inte.
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– Hejsan! Jag är en glad tjej som älskar sång. När jag blir stor vill jag sjunga. Problemet
är att jag inte kan sjunga i så höga tonarter. Vad ska jag göra? Jag vill också gärna bli
sångpedagog. Jag skulle bli jätteglad om jag fick lite tips.
– Det framgår inte hur gammal du är. Rösten utvecklas kontinuerligt och
ofta toppar man inte förrän i 25 till 40 års ålder. Att öva sig i att kunna sjunga
högre toner görs lämpligen med hjälp av en sångpedagog. Men att sjunga högt
är inget självändamål, det viktiga är att du renodlar din röst efter dina egna
förutsättningar. Alla välkända sångare har en karaktäristisk röstklang och det är
viktigare än förmågan att sjunga högt. Jag förstår ändå din frustration och det
finns säkert goda chanser för dig att vidga ditt omfång. Sjung ofta och försök
att hålla rösten i trim, det kommer alldeles säkert att leda till en förbättring.
Om du vill bli sångpedagog ska du öva sång och musikteori, lära dig lite om
andra instrument och sedan söka in till någon av musikhögskolorna i Sverige
eller SMI - Stockholms Musikpedagogiska Institut i Stockholm (som förresten
också är en högskola).

– Vissa sångpedagoger menar att omfånget endast kan expandera med något tonsteg, medan
andra hävdar att stämbanden kan slutas successivt ungefär som en dragkedja och att man därmed kan nå mycket höga toner. Kan du förklara detta, jag är väldigt nyfiken. Tack på förhand.
– När man talar om att stretcha omfånget med en ton eller två, menas oftast
en stämbandsslutning som inkluderar hela stämbandsmassan på längden,
möjligtvis med undantag av den vertikala massan. När tonen blir högre, tunnas
den vertikala massan oftast ut och när övergången mellan bröstregister och falsettregister äger rum, vibrerar stämbanden endast med kanterna och är mycket
sträckta. När rösten är i falsettregistret är det vanligtvis en glipa i stämbandsslutningen, så man kan tala om att sjunga med en del av stämbanden. Det går
alltså inte att sluta stämbanden likt en dragkedja, däremot så kan vibrationerna
när stämbanden redan svänger ta nästan vilken form som helst.
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– Varför blir vissa snabbt trötta i rösten och andra kan sjunga hur länge som helst?
– Dels kan det bero på teknik och val av tonart i förhållande till rösttyp, dels
finns det en genetisk faktor; vissa har större stryktålighet i slemhinnor, senor
och muskler än andra. Sammansättningen av röda och vita muskelfibrer spelar
roll. Vita muskelfibrer kan göra sig av med mjölksyra och är därför långdistansare medan röda får betraktas som kortdistansare. Om du tränar dig i att
sjunga länge så tror jag att du kan förändra den balansen en smula, och därmed öka din förmåga att sjunga längre.

– Jag har i många år haft problem med igensatta bihålor. Jag tycker att det känns som
ett motstånd i pannan när jag sjunger, det känns inte fritt. När vi repeterar blir jag ofta
uppmanad att ”skicka fram tonen i huvudet” för att öka klangen. Då känns det som om
det tar emot i pannan. Vid resonansövningar på [m] och [n] känns det inte heller som jag
kan hitta några klangrum att använda.
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– Bihålorna bidrar till att förstärka en del av resonansen, men det är en
mycket liten del och det viktigaste för röstklangen är stämbanden och ansatsröret (svalg, munhåla och näshåla). Om du riktar klangen mot näshåla och
bihåla och det är stängt där, kommer det att kännas som att ”springa in i en
vägg”. Men det går säkert att få en fri klang även om bihålorna skulle ha nedsatt resonansfunktion, eftersom majoriteten av resonansen bildas i ansatsröret.
Det skulle kanske vara mer lämpligt att fokusera resonanstanken till de områden där du känner att det är öppet (munhåla och kanske näshåla) än där det är
stängt d v s dina bihålor.

– Måste man ha lika starkt stöd på svaga toner som på starka?
– Styrkan i stödet eller muskelaktiviteten i utandningsmomentet syftar till
att kontrollera andningen så att struphuvudet serveras det bäst anpassade
lungtrycket utifrån önskad tonhöjd och tonstyrka. En hög ton i bröstregistret kräver oftast ett högre lungtryck, dvs ju starkare och högre ton (styrkan
följer mestadels tonhöjden), desto högre lungtryck - stöd. Svaret blir alltså nej!
Stödets styrka bör av naturliga skäl följa tonens styrka och alltså inte vara lika
stark på svaga toner som på starka.
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– Hej! Om man står på scen och ska ”ge allt”, har du nåt förslag på en bra tanke man
kan ha inom sig/visualisera?
– Jag tror att det handlar mycket om vilja, lust och övertygelse. Sångare som
har en speciell övertygelse, exempelvis kristna sångare, har ofta lätt att ge allt.
Att vara fokuserad på att sjunga för någon enskild person i publiken eller
på att ge hela publiken en maximal upplevelse kan hjälpa. Det kan också ske
genom ren viljestyrka, när du vill uppnå något genom din sång, vid exempelvis
en audition. Generellt kan man säga att det underlättar om du i förväg bestämmer dig för att ge allt i ett förutbestämt syfte.

– Enligt min förra sångpedagog kunde rösten påverkas positivt om man avlägsnade halsmandlarna. Det leder till friare väg för struphuvud och muskler att arbeta, då inget finns i
vägen.
– Om man tar bort halsmandlarna blir man mindre benägen att få infektioner
i halsen. Rent akustiskt kan det bli en skillnad i ditt sound genom att du får ett
annat utseende i ditt ansatsrör, men det har föga med struphuvudets rörelse att
göra. Halsmandlarna sitter inte i vägen för struphuvudet.

– Hej! Jag har på senare tid fått ett problem som oroar mig mycket. Jag upplever att
min röst blivit ”wobblig” och ostadig. Jag har plötsligt svårt att sjunga utan ett irriterande
vibrato - rösten blir liksom skvalpig. Det är lite beroende på dagsform. Jag sjunger ganska
mycket och har gjort det under ca 15 år. Ibland kan det dock bli korta, intensiva perioder
med sång och sedan nästan ingen sång i någon månad. Misstänker att detta inte är så
lyckat. Kan det vara en skada? Åldern (30)? Hoppas att det kan bero på dålig ”sångkondis” och att det kan gå att träna bort.
– Det beror definitivt inte på din ålder, utan mera på att du sjunger sporadiskt. Att vibratot ”wobblar” handlar mycket om att andningen är okontrollerad. Det i sin tur kan bero på att du inte har tillräcklig ”sångkondis” för att
kontrollera andningen och stabilisera struphuvudet. Öva lite varje dag så att
rösten inte ”tappar mark” mellan dina sångperioder.
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– Hej! Tom Jones är ju en sångare som sjunger i ganska höga lägen och sällan i några
andra nyanser än de starka. Enligt mitt tycke låter det som om han generellt sjunger med
relativt lågt struphuvud om man jämför med många andra sångare inom genren. Han får en
klang på höjden som ibland påminner om klassisk tonbildning. Det låter som om det sker
en förstärkning av frekvenser som inte skulle ha blivit lika starka om struphuvudet hade
varit inställt i ett högre läge. Det måste väl ha att göra med att resonansutrymmet påverkas? Jag kan känna att det blir starkare och mer ”spett” i vissa fall med en lägre struphuvudinställning än med en högre. Är det så? För att fortsätta jämförelsen med klassisk sång,
så hörs ju dessa sångare över en orkester, även om de inte tar i så mycket rent fysiskt, utan
genom att de har en klang som är mer genomträngande än en popsångares. Min egentliga
fråga är: Blir sången starkare i volym (dB) räknat med en lägre struphuvudinställning än
med en högre, om man rent fysiskt tar i lika mycket?
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– Du refererar till en frekvensförstärkning som benämns sångformant!
Sångformanten skapas genom att formant 3,4 och 5 frekvensmässigt närmar
sig varandra. De bildar då en stark övertonspuckel istället för tre mindre. För
att åstadkomma detta måste man troligen sänka struphuvudet på det sätt
som är vanligt inom de klassiska genrerna. Den klang som då uppstår är den
vi förknippar med den typiska operasångsklangen. Att sjunga med en sådan
klang inom rock-, pop- och soulgenrerna skulle nog inte bli så framgångsrikt.
Tom Jones, kan jag tänka mig, har en tendens till stort utrymme i ansatsröret,
men någon sångformant är det nog inte tal om. Hur starkt du kan sjunga mätt
i dB och hur högt subglottiskt tryck (lungtryck) du åstadkommer är väldigt
individuellt och man kan inte säga något generellt när det gäller tonstyrkan i
jämförelse mellan individer. Men man kan anta att när frekvenserna grupperar sig och bildar sångformant resulterar det i en allmän förstärkning av den
uppfattade ljudnivån, dock ej av den rent akustiska ljudnivån. Jag gissar alltså
att det är lättare att som åhörare uppfatta sången som starkare, när sångaren
sänker struphuvudet än när struphuvudet är högre horisontellt placerat, med
lika högt subglottiskt tryck dvs samma kraft. Men man måste komma ihåg att
det krävs många fler tekniska finslipningar än de nämnda för att åstadkomma
starka toner på ett hälsosamt sätt.
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Ordlista ur röst- & musikperspektiv
I denna ordlista blandar jag slangbetonade ord från musikbranschen med
allmänmusikaliska termer och röstfysiologiska benämningar. Förklaringarna är
förenklade och för mer ingående förklaringar hänvisar jag till uppslagsböcker.
Vissa ord är engelska låneord medan andra utgår från mer fysiologisk grund.
Abduktion

Isärförande av stämbanden

Absolut gehör

Förmågan att identifiera tonhöjder utan hjälp av instrument

A cappella

Vokalmusik utan instrumentalt ackompanjemang

Accelerando

Kontinuerligt snabbare tempo

Accent

Betoning, en ton framhävs genom förstärkning eller
förlängning

Ackord

Samklang av två eller flera toner

Ackordsanalys

Benämning av samklanger

Adagio

Långsamt tempo

Adduktion

Sammanförande av stämbanden

Ad lib

Improvisera fritt efter behag

Afoni

Förlorad fonationsförmåga

Afro

Musik med ursprung i de afro-amerikanska traditionerna
t ex jazz & blues, salsa osv.

Airplay

Att få sina låtar spelade i radio och TV

Akustisk

Användande av instrument utan elektrisk förstärkning

Al coda

Till coda (en slutdel av en låt). Coda = svans

Al fine

Till Fine-tecknet (slutet av en låt)

Alla breve

Tvåtakt

Allegro

Snabbt tempo

Alt

Röstkategori inom klassisk sång med ett omfång på ca f till f2
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Analogt

Direkt överföring av ljud till bandmagnetisering. Jfr digitalt

Ansats

Insatsögonblicket vid varje ton

Ansatsrör

Svalg, munhåla och näshåla. Från stämband till läppar.

Arpeggio

Ackord spelade ton för ton dvs. brutna ackord

Arrangemang

Organiserandet av hur de olika instrumenten spelar i ett
musikstycke

Artikulation

Textuttalet

Artist

Person inom underhållningsbranschen

Arytenoidbrosk

Håller i den bakre delen av stämbanden och medverkar vid
abduktion och adduktion

Audition

Provuppträdande för att få en plats eller utmärkelse

A vista

Sjunga efter noter utan förberedelse

Backdrop

Vanligtvis ett tyg med artistens namn, logo eller annat lämpligt
associationsattribut som sitter väl synligt, upphängt i scenens
bakkant

Backing vocals

Sjunga bakom leadsångare (försångare)

Backline

Uppsättning av förstärkare och trummor

Backstage

Området bakom scenen

Backtrack

CD eller annan media med förinspelat komp

Baryton

Röstkategori inom klassisk sång med ett omfång på ca G till g1

Bas

Röstkategori inom klassisk sång med ett omfång på ca E till e1

Basklav

Klav som definierar andra linjen uppifrån på notsystemet som
tonen lilla f och som används vid notation i lägre register (i
pianoklaviaturens nedre halva)

Beat

Benämning på den rytmiska sammansättningen

Belting

Stark sång i höga tonlägen och bröstregister

Blomsterspråk

Pedagogiskt verktyg, används för att få en sångare att hitta fram
till ett givet mål

Blås

Samlingsnamn för blåsinstrument (trumpet, saxofon o.d.)

Bpm

Beats per minute, tempobeteckning på antalet slag i minuten

Bridge

Passage i en låt som ofta skiljer sig harmoniskt från resten
av låten

Brus

Väsande ljud som uppkommer av operiodiska signaler
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Brygga

Stycke som förbinder vers och refräng

Bröstregister

Röstregister som kännetecknas av spetsiga röstpulser och klart markkerad slutenfas. Det register man normalt använder när man talar

Build

Stycke som binder ihop vers och refräng

Bullet

Beteckning på en snabbt klättrande låt på topplistorna

Call & Response

En sångare eller instrumentalist spelar/sjunger en fras som
en annan sedan svarar på

Case

Låda i vilken musikutrustning packas

Casting

Att välja ut personer som ska delta i ett projekt eller en show

Catchy

När en melodislinga lätt fastnar

Cesur

Tecken för andningspaus

Chops

Instuderade musikaliska figurer

Chorus

Refräng

Chorus*

Hela formen på låt inom jazztraditionen

Chorus**

Ljudeffekt som gör ljudet fylligare

Climb

Stycke som binder ihop vers och refräng

Clinic

Vanlig term för föreläsning, föredrag eller seminarium inom
musikbranschen

Coaching

När man får experthjälp på sitt instrument eller som artist

Combo

Förstärkare och högtalare i ett

Copyright

Rätten till en inspelning eller en komposition

Crescendo

Successivt tilltagande tonstyrka

Crew

De som jobbar med ljud och ljus på konserter

Cricoarytenoidmuskler Förbinder cricoid och arytenoidbrosken som sköter abduktion och
adduktion
Cricotyroidmuskler

Sträcker stämbanden och höjer tonhöjden

Cue

En musiker eller sångare ger tecken när nya delar av en låt ska
äga rum

Da capo

Anger att låten ska tas om från början

Dal segno

Spela eller sjung från segno-tecknet i en notbild

Decay

En tons avklingande

Decibel dB

Måttenhet för ljudnivå
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Delton

Sinuston som ingår i ett spektrum

Demo

Inspelning som demonstrerar låtar

Diafragma

Inandningsmuskel som sitter i mellangärdet

Didaktik

Läran om de allmänna principerna för undervisning

Diftong

En vokal övergår kontinuerligt till en annan

Digitalt

När man omvandlar ljudsignaler till binär form/datapulser

Diminuendo

Successiv minskning av tonstyrka

Diplofoni

Fonation där man upplever två tonhöjder samtidigt

Dissonans

Samklang som inte sammansmälter till en harmonisk enhet

Dist

Distortion, ljud som är överstyrt

Drill

Hastiga växlingar mellan två angränsande skaltoner

Dubb

Dubblera en inspelning av exempelvis en röst alt. spela in talröst

Dur

Skala eller ackord som kännetecknas av en stor ters från grundtonen

Dynamik

Förändringar i tonstyrka men även i nyans

Effekt

När man förändrar det ursprungliga ljudet genom en effektenhet
i ett PA eller i studio

Egalisering

Utjämning av skillnader i röstkvalitet mellan tonhöjdsområden,
vokaler eller register

Ensemble

En grupp samverkande musiker/skådespelare eller dylikt

Epiglottis

Struplock. Brosk som skyddar lungorna vid sväljning

EQ

Equalizer, enhet som förstärker eller förminskar olika frekvenser

Falsettregister

Röstregister ovanför bröstregistret som kännetecknas av stora
runda röstpulser, stark grundton, kort slutenfas och ofullständig
slutning

Falska stämband

Se fickband

Fickband

Stämbandsliknande veck ovanför stämbanden

Fickbandsfonation

Operiodisk fonation där fickbanden vibrerar, t ex dist och growl

Flageoletter

Övertoner, på exempelvis gitarr

Flightcase

Hård låda till musikutrustning

Flödig fonation

Fonation med måttligt subglottiskt tryck, generöst tilltaget luftflöde och minsta möjliga adduktionsaktivitet som ger stämbandsslutning
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Fonation

Alstring av tonande röstljud

Form

Hur en låt är uppbyggd

Formanter

Resonanser i ansatsröret, de viktiga är fem till antalet

Forte

Starkt

Foto session

När det organiserat tas bilder på en ”act”

Frekvens

Antal perioder per sekund motsvarar uppfattad tonhöjd

Frontman

Den person som är actens ansikte utåt

Följespot

Strålkastare som följer viktiga aktörers rörelser på scen

Förband

Mindre väletablerat band som spelar före huvudattraktionen

Förstärkare

Enhet som förstärker ljudsignalen

Gage

Ersättning för tillfälligt uppdrag

Ghost note

Svagt mellanslag eller ton utförd mellan de ordinarie slagen/
tonerna

Gig

Musikuppdrag

Gimmick

Attribut som framhäver artisten

G-klav

Klav som definierar andra linjen i ett notsystem, används vid
notation i mellan och högt register

Glissando

Kontinuerligt glidande tonhöjd

Glottis

Mellanrummet mellan stämbanden

Glottisstöt

Tonstart där fonationen startas med adducerade stämband

Glottisvåg

Vågrörelse i stämbandsslemhinnan under fonation

Groove

Benämning på den spelade rytmiska helheten

Grundton

Motsvarar uppfattad tonhöjd

Gura

Gitarr

Hane

Elektrisk kontakt med piggar

Harmonier

Hur ackorden är uppbyggda

Headline

Huvudattraktion

Hit

En låt som spelas mycket och säljer bra

Hona

Elektrisk kontakt med hål

Hook

Speciellt framträdande fras eller del i låt

House light

Det allmänna ljuset i konsertlokalen

Hypa

När något upphaussas till mer än vad det är
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Hyperfonation

Fonation med överdriven muskelaktivitet

Hypofonation

Fonation med otillräcklig muskelaktivitet

Hz

Hertz. Antal svängningar per sekund

Häng

När en musiker spelar lite efter taktslaget

IFPI

International Federation of the Phonographic Industry, organ
som bevakar skivbolagens intressen

Image

En artists framtoning

Improvisation

Musikutövande där skapande och återgivande sker spontant och
utifrån fria fantasier

Inhouse

När något behandlas inom företagets egna led

Inräkning

När man räknar in samtliga musikanter till en gemensam
musikalisk insats

Inspelningsstudio

En lokal med speciella förutsättningar för inspelning av musik

Instrumentalt

Musik utan sång

Instudering

Lära in låtars text och/eller musik

Interkostalmuskler

Andningsmuskler som går mellan revbenen

Interpretation

Tolkning av musikstycke eller text

Intervall

Avståndet i Hertz mellan två toner dvs avståndet mellan två
toner i skalan

Intonering

Att hitta rätt frekvens så att en ton låter ren

Intro

Den inledande musiken till en show eller låt

Jam

Musiker som musicerar och improviserar tillsammans

Jingel

Musikslinga skriven och framförd i t ex reklamsyfte

Kapellmästare

Den person som leder bandet eller orkestern

Knarr

Register som kännetecknas av mycket låg röstpulsfrekvens

Kompressor

Ljudeffekt som jämnar ut skillnaden mellan starka och svaga
toner

Konsonant

Medljud, bildas med förträngning eller hinder

Koppling

I vilken ordning låtar är placerade på en CD

Kraxa

När en sångare har förlorat kraft och kontroll av rösten

Kromatik

Förflyttning i halvtonsteg

Kvantisera

När man rättar till toner som är spelade ur tajm, i fasta
kvantsteg
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Kvintcirkel

Samtliga tolv tonarter inom en bestämd tonalitet i kvintsprång

Kyrkotonarter

Diatoniska skaltyper som dominerade innan dur och moll tog över
på 1600-talet. Utgjorde grunden för den gregorianska musiken.
Används idag framför allt inom jazz

Laid back

Tillbakalutat spelsätt eller musikstil

Larynx

Struphuvud

Larynxtub

Den korta rörformade håligheten mellan luftstrupen och svalget

Lead sheet

En låt som är nedskriven med ackord, text och melodi

Legato

Bundet, motsatsen till staccato

Ligga på

Att driva på det givna tempot eller tajmingen i en låt

Limiter

Effekt som begränsar de starkaste signalerna

Lina (lajna)

Koppla ihop ett instrument via kablar linebox direkt in i PA

Line box

Box som leder kablarna från instrument till PA

Line check

Kontroll av bra signal och balans mellan instrument på scenen
och mixningen till monitorljud och utljud

Loop

En inspelad slinga upprepas om och om igen

LTAS

Långtidsmedelvärdesspektrum, visar den genomsnittliga
ljudstyrkan i olika frekvensband

Lungvolym

Den luftvolym som finns i andningsapparaten under glottis

Manager

Person som sköter en artists lansering och tillvaratar dennes
intressen

Master deal

Kontrakt där artist eller kompositör står för framtagning av
materialet och förlag och produktionsbolag eller grammofonbolag
står för distribution och marknadsföring

Mastring

När man reglerar de slutliga frekvenserna från slutmix till
färdig CD

Merchandise

Försäljning av T-shirts och liknande på turné

Metodik

Metoderna för undervisning

Metronom

Apparat som anger tempo

Micka upp

Uppsättning av mikrofoner framför en ljudkälla för att förstärka
ljudet och föra ut det i ett PA

Modal

När ett musikstycke har sin tonalitet byggd på någon kyrkotonart

Modalregister

se bröstregister

Modulation

Övergång från en tonart till en annan
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Moll

Skala eller ackord som bl.a. kännetecknas av en liten ters från
grundtonen

Monitor

Kallas även medhörning. En högtalare är placerad så att de som
spelar eller sjunger ska kunna höra sig själva

Mono

Ljudåtergivning med en kanal

Mute

Tar bort ljudet

Målbrott

Tidsperiod i puberteten då tillväxten i struphuvudet gör att taltonsläget och röstomfånget sjunker

Nasal

Språkljud som bildas med öppen passage till näsan

Nasalering

Öppen nasalering är när tonen går ut genom näsan. Sluten nasalering är när luftvägen är stängd inne i näsan (snuvig)

NCB

Nordiskt Copyright Bureau ser till att upphovsmännen får ersättning för försålda exemplar av skivor s.k. copyright

Omfång

En rösts eller ett instruments omfattning av toner från de lägsta
till de högsta

On cue

Term för överenskommelse att på tecken utföra ett musikaliskt
inslag

Ostinato

Upprepat rytmiskt eller melodiskt riff

Outro

Efterspelet till en låt. Motsatsen till intro.

Overnighter

Resa från en konsert till en annan nattetid

PA

Public Adress. Ljudsystem som levererar det ljud som publiken hör

Panorering

Placering av ett ljud i stereoljudbilden

Patch bay

En kopplingscentral med in- och utgångar

Pedagogik

Läran om uppfostran och undervisning

Pedalbas

När bastonen förblir densamma fast ackorden växlar

Percussion

Ett annat namn för slagverk

Percussivt

I sång vanligen konsonantliknande fonation som i funktion och
uttryck påminner om slagverk

Pharynx

Svalget

Pitch

Intonering av en ton

Placering

En subjektiv term för en uppfattning eller förnimmelse av var
tonen klingar

Planka

Transkribera till noter

Playlist

Lista över de låtar som spelas på en radiostation
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Plugga

När radion spelar en låt ofta

Podium

Liten extra scen för ex. trummor

Powerchord

Distat kvintackord spelat på elgitarr

Pre amp

Enhet som förstärker ljudsignalen och skickar den vidare för
ytterligare förstärkning

Pre production

Förberedelse inför turné, inspelning och dylikt

Presets

Förinställda program i teknisk utrustning

Pressad fonation

Ansträngd fonation där adduktionskraften är överdriven

Producent

Den som ytterst ansvarar för en produktion

Produktionsrep

Repetition med exakt samma utrustning som den blivande
produktionen kommer att ha

Progression

Framåtskridande

Promotion

Reklam och marknadsföring

Rack

Låda för enheter som har ett visst standardmått

Ratta

Mixning av inspelning eller uppspelning

Reflux

Magsäcksmunnen stänger ej tillräckligt, vilket kan leda till sura
uppstötningar och/eller halsbränna.

Refräng

Låtens höjdpunkt, ofta den del av låten som upprepas flera
gånger

Register

Röstens omfång med speciell tonkvalitet

Registerbrott

Hörbara registerväxlingar

Relativt gehör

Förmåga att identifiera skaltoner efter att ha fått en referenston

Release

Ge ut en produkt på marknaden

Remix

Ommixning av tidigare mixning av låt

Resonans

Medsvängning

Resonansrum

Hålighet i vilken resonans uppträder

Repa

Repetera

Reverb

Enhet som skapar efterklang

Rider

Lista på en artists önskemål om vad som ska finnas på platsen för
ett framträdande

Riffing

Mer eller mindre improviserade sångliga utsmyckningar.

Rigg

Summan av all utrustning
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Ritardando

Efter hand långsammare

Roddare

De som bär utrustning och servar artisten

Royalty

Utbetalning till artister och musiker grundad på antalet försålda
exemplar av ett alster

Rundgång

När ljudet återkopplas och tjuter

Rytmik

Läran om rytmen

Röstkategori

Rösttyp klassificerad efter tonhöjdsomfång och klangfärg

Röstklang

Den personliga vokaloberoende klangfärgen, bestämd av stämbanden och ansatsröret

Röstkälla

Det ljud som uppstår av det pulserande luftflödet genom glottis
när stämbanden vibrerar

Röstläge

Genomsnittlig tonhöjdsfrekvens

SAMI

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation, ser till att
artister och musiker får ersättning när de alster de har medverkat i spelas offentligt. Gäller endast mekanisk musik dvs inspelad
musik

Sampling

Ljudprov av ex. människoröst överförs till syntkeyboard för
senare uppspelning

Scatsång

Jazzimprovisation för sångare där man sjunger ordlöst, på olika
stavelser

Sequencer

En sorts bandspelare som finns i dator eller i keyboard

Showcase

När en artist gör en spelning för enbart viktigt branschfolk

Sidefills

Musikers och sångares extra monitorlyssning från sidorna av
scenen vid uppträdanden på stora scener

Singback

Sång till förinspelad musik

Sinus

Hålighet

Sinus piriformes

Två päronformade hålor som sitter i botten på svalget och omger
larynxtuben

Sinuston

Ton utan övertoner

Skala

Det stegvis ordnade tonförrådet i en tonart

Slickt

Snyggt och städat

Slutningsfas

Del av stämbandsvibrationen där stämbanden sluter tätt

Softcase

Mjukt fodral till musikutrustning
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Sopran

Kvinnlig röstkategori inom klassisk sång med högt tonhöjdsområde c1 till c2

Sound

Benämning på klangfärg

Sound check

Kontroll av ljudet innan konsert, repetition eller annan
musikalisk aktivitet

Staccato

Anvisning att spela tonerna kort och separerat, motsats till
legato

Stagedive

Att hoppa raklång från scenkanten ut i publiken

Stage left

Till höger från publiken sett

Stage right

Till vänster från publiken sett

Stereo

Ljudåtergivning från två skilda kanaler. Kan ge djup, bredd,
riktning och avståndsupplevelser

Stick

Samma som bridge

STIM

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå, bevakar upphovsmännens (låtskrivarnas) intressen och ser till att de får ersättning
när deras text och musik framförs offentligt, både inspelad musik
och livemusik

Struphuvud

Tonalstrande organ, bestående av ett rörligt broskskelett

Struplock

Brosk som skyddar glottis vid sväljning

Stråkar

Samlingsnamn för stråkinstrument (violin, cello o.d.)

Stylad

Förstärkning eller förändring av en artists utseende eller framtoning i kommersiellt syfte

Stämgaffel

Gaffelliknande instrument som vibrerar med en väldefinierad
frekvens, vanligen 440 Hz (tonen a1)

Stämläppar-stämband

Parvisa veck på insidan av struphuvudet

Stöd

Kontroll av andning med för tonen anpassad adduktion

Subglottalt tryck

Lufttryck i luftvägarna under glottis

Supraglottalt

Området närmast ovanför stämbanden

Sustain

Att få en ton att hänga kvar efter anslaget

Syllabler

Nonsensstavelser

Sånganläggning

Mindre PA som används för sång och keyboard

Sångformant

Spektrumtopp i frekvensområdet kring 2 – 3.5 kHz hos operasångare

Tabulatur

Typ av notation för t.ex. gitarr
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Tajt

När musiker spelar synkroniserat tillsammans

Tenor

Röstkategori inom klassisk sång med ett omfång på ca c till c1

Tessitura

Den bekväma och mest välljudande delen av en sångares omfång

Timbre

Klangfärg

Tonart

Den skala som utgör tonalt centrum

Tonartsbyte

När man byter tonalt centrum

Tonhöjd

Uppfattad egenskap hos ton som motsvarar dess grundtonsfrekvens

Torr-rep

När man repeterar utan instrument

Trakealdrag

Den nedåtriktade dragkraft som luftstrupen utövar på struphuvudet. Den är som störst efter inandning och minskar under
frasens gång.

Transponera

Överflyttning av en låt från en tonart till en annan

Tremolo

Snabb upprepning av en ton (uppfattas ibland som ett vibrato)

Tross

Ställningar som ljud/ljus kan hängas i

Tupp

När rösten ofrivilligt byter från bröstregister till falsettregister

Turné

Flera sammanhängande uppträdanden

Tyroarytenoidmuskler

Muskler som går mellan sköld- och kannbrosken. Förstyvar stämbanden

Tyroidbrosk

Sköldformat brosk från vars främre insida stämbanden utgår

Täckning

Ändring av ansatsrörets inställning och stämbanden så att klangfärgen blir mörkare. Görs ofta för att underlätta statiskt höjdläge
av struphuvudet

Tätning

När stämbanden sluter så tätt i slutenfasen att inget brusljud
hörs från läckande luft

Unplugged

Musik framfört utan elektrisk förstärkning

Vibrato

Snabbt upprepad förändring av tonhöjden

Viskning

Spända stämband där fonationen har ersatts av brus

Visselregister

Ett kvinnoregister i allra högsta tonhöjdsområdet

Vitalkapacitet

Största möjliga luftmängd man kan andas ut efter djupast
möjliga inandning

Voicing

Läggning av ett ackord

Vokalis

Den mittersta delen av stämbandsmuskeln

Notfabriken

Vokalklang

Den klangfärg (formantfrekvenser) som gör att vi kan uppfatta
skillnader mellan och betydelser av vokaler

Vågform

Kurva som visar variationsförloppet under en period

Wail

Mer eller mindre improviserade sångliga utsmyckningar.

Wildcard

När en artist förekommer i ett sammanhang som är över dennes
nivå

Öppna ackord

Ackord med enbart lösa strängar på gitarr
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Funktion

Övn nr

Namn

Andning

10

Planering av inandning............ 34

Sida

Artikulation

40 A & B
41 A & B
42 A & B

Fläskläpp [b], [p], [m] ............ 67
Glappkäft [n], [l], [t], [d] ........ 68
Latino [g], [k], ’ng’................ 69

Avspänning

15

Andning i avstressande syfte ..... 38

Modulation
Halvtonsvis uppåt
Halvtonsvis uppåt
Halvtonsvis uppåt

Belting

37

Belttest ’uh’-’oh’ .................. 61

Bröstregister

20
21
22

Kläm i ’woy’ ........................ 45
Favorit nolltre ’yehyah’ .......... 45
Allsång ’lah’ ........................ 45

Heltonsvis uppåt
Heltonsvis uppåt
Heltonsvis uppåt

Diftongplacering

36

Diftonger ............................ 60

Heltonsvis uppåt

Distsång

38

Distsång ............................. 62

Dynamik

56

Textbaserad dynamik ............. 86

Egalisering

25

Spackla ’egal’ ...................... 49

Heltonsvis nedåt

Egalisering

26

Spänstigt ’dOO’ .................... 49

Heltonsvis uppåt

Falsettregister

23

Falsettsång ’shEE’ ................. 47

Heltonsvis nedåt

Fokus

57
58

Visualisera framträdandet........ 87
Att samla sig........................ 88

Hållning

1
2

Hållning stående ................... 16
Hållning sittande .................. 18

Hårdrockssång

39

Hårdrock ............................ 64

Heltonsvis uppåt
Heltonsvis uppåt

Insjungning

9

Sjung in ’woh’ ...................... 30

Intonering

65
66

Sjung rent .......................... 111
Pitch ................................ 112

Koordination

47
48
49

Fonky ................................ 76
Happy birthday..................... 76
Singer ................................ 77

Käkavspänning

43
44
45

En klassiker ’vyvy’ ................. 71
Håll ut ’vah’ ........................ 71
Gospelgung ......................... 72

Känna igen skarven

24

Registerskarv ’ah’ ................. 48

Känna stämbanden

16

Händelserna centrum ............. 41

Mikrofonteknik

62
63

Mikrofonteknik Live .............. 101
Mikrofonteknik i studio .......... 102

Nedsjungning

61

Tillbaka på ruta ett ’OO’ ......... 93

Röstkännedom

68
69
70
71
72

Bröstkorgssystemet ............... 131
Diafragmasystemet ............... 132
Din rockmuskel .................... 133
Struphuvudshöjden ............... 134
Brosktilt ............................ 135
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Heltonsvis uppåt
Halvtonsvis uppåt
Halvtonsvis uppåt

Halvtonsvis nedåt

Funktion

Övn nr

Namn

Sida

Röstkännedom

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Dina stämbandsöppnare ......... 136
Dina stämbandsslutare ........... 136
Din växelspak ...................... 137
Dina stämbandssträckare ........ 138
Din stämbandsslemhinna ........ 139
Dina falska stämband ............ 140
Din twanger........................ 140
Struplocket ........................ 141
Dina rum ........................... 142
Dina sväljmuskler ................. 142

83

Nasalitet ........................... 143

Modulation

Röstmassage

4

Röstmassage ........................ 22

Separering

27
28

Topp 5 ’now’........................ 50
Avstigning ’said I’ .................. 50

Heltonsvis uppåt
Heltonsvis uppåt

Stöd

11
12
13
14

Jämnt luftflöde ’ih’ ...............
Groovy ’sh’..........................
Tvättbräda ’vah’ ...................
Följsam ’you don’t know’ ........

36
36
37
37

Heltonsvis uppåt

50
51
52
53
54

Halvnot ..............................
Fjärdedel ...........................
Åttondel offbeat ...................
Sextondelar .........................
Trioler ...............................

77
78
78
78
78

Tajming

Heltonsvis uppåt
Heltonsvis uppåt
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Tajmkeeping

46

Tajmkeeping ........................ 75

Talträning

64

Talrösten ........................... 108

Tolkning

55

Sinnesstämningar .................. 84

Tonstart & tonslut

17

Onoff ’get up’ ...................... 41

Täta tonen

18
19

Mm… marabou [m] ................ 42
Nasal [n] ............................ 42

Heltonsvis uppåt
Halvtonsvis uppåt

Uppsjungning

6A&B
7
8

Universalverktyg ’B’............... 27
Duvan [r] ............................ 28
Somnat på bussen ’ng’ ............ 28

Halvtonsvis uppåt
Heltonsvis nedåt
Heltonsvis nedåt

Uppvärmning

3
5

Stretcha din lekamen ............. 20
Morgongymnastik [w] ............. 26

Wail

31
32
33

Basic ................................. 53
Old school........................... 53
Smidig som ett kassaskåp ........ 54

Varva ned

59
60

Pusta ut ............................. 91
Stretch .............................. 92

Vibrato
Visualisera

29
30
67

Ditt naturliga vibrato ............. 52
Popvibrato .......................... 52
Tankens kraft ...................... 113

Vokalplacering

34

Vokalernas naturliga klang ....... 59

Heltonsvis uppåt

35

De bakre fram ...................... 59

Halvtonsvis uppåt

Heltonsvis uppåt
Heltonsvis uppåt
Heltonsvis uppåt

Heltonsvis uppåt
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The One
In 2006 I decided to make the album "The One".
The basic idea behind the album was to move back to
the days of acoustic instruments and analogue recording.
In the spring of 2006 pianist Carl Flemsten and I met up to
work out the basic form of the songs and record the initial
demos for the other musicians to rehearse with. What followed were two days of rehearsal and two days of recording.
Initially we recorded the basics; drums, bass, percussion
and piano at "St: Eriksgatan 1 studios", with the great technician Roger Krieg and his magic boxes. After that I brought
the Protools sessions to the studio at "Voice Centre" where
we made additional recordings of vocals, synths, saxophone,
guitars and strings.
Daniel has written and produced the album himself.
”I wanted to challenge myself and also wanted to be sure
that this album would carry my ideas from start to finish”.
He has written nine of the ten songs and the last song
on the album is the great "A song for you" by Leon Russell.
”Although I knew it would be risky to record a song, made
greater by the late Donny Hathaway I just couldn't resist.”
Daniel says "That song really feels like mine because I've
sung it so many times".
The choice of musicians for the record was well thought
through. The Drum genius Pelle Claesson has been my
favourite drummer for years so it was natural that he would
be the backbone of the groove. I first met the talented
young percussion player Andreas Ekstedt during a project
we worked on for TV. He turned out to be the perfect
match for Pelle to build a creative and solid groove with.
Not only did Carl Flemsten supply his talent in the initial
stage of the production he also served me with a perfectly
played upright piano and a vast variety of keyboard and
synth sounds. His work on the album was invaluable.

I met Joacim Otterbjörk when he did a gig with Robyn.
He stunned me with his great timing and creative bass
play. He was the only one I could think of with the right
musical references and the ability to fill the space of my
recording idea: "tiny drums, huge bass, upright piano and
a lot of vocals".

For the background vocals I called up the greatest
background singers I've ever heard; Sara Nordenberg
Borch and Jessica Norberg. Together they produce an
awesome sound. They are so fast and professional.
I also added a couple of lines of male background
vocals and for that I asked my good friend Klas
Johansson. This turned out to be an inspired idea.
Late in the production I added features such as cello,
played by Madeleine Johansson on the title song "The
One" and saxophone by Jonas Thander on "Higher
ground" and "I need that loving".
A lot of people have helped me with this project in many
ways, including listening to the album, giving me advice on
sound, arrangement and music industry strategy.
I hope you will enjoy this album as much as I enjoyed
making it.

My basic production idea was to limit the guitars but I
still ended up recording a nylon stringed guitar played
fantastically by Ola Gustavsson on "Fly high". Ola and
Mats Granberg played different guitar parts on several
other songs.
The song "Beautiful" has a typical piano structure in the
harmonies so I thought it would be interesting to translate
it to acoustic guitar. There was really only one guitarist I
could think of for that task, Johan Norberg. On top of
Johan's guitar we then added a subtle bass, drum and
piano part on which we could apply the soft background
vocals to suit the fragile lyrics.

Written arranged & produced by Daniel Borch except
background vocals on Higher ground arranged by
S. Borch & J. Norberg and piano solo line on I need that
loving written by Kalle Ankarblom.
A song to you written by L. Russell
Recorded at St. Eriksgatan 1 studios & Voice Centre,
Stockholm, Sweden. Mixed and mastered by Roger Krieg.
Musicians: Lead vocals by Daniel Borch. Background
vocals by Sara Nordenberg Borch, Jessica Norberg
& Klas Johansson. Saxophone by Jonas Thander.
Piano & Keyboards Carl Flemsten. Guitars by Ola
Gustavsson, Mats Granberg & Johan Norberg.
Cello by Madeleine Johansson. Bass Joachim Otterbjörk.
Percussion by Andreas Ekstedt & Mikael Wikman.
Drums by Pelle Claesson.
What I do (D. Borch)
I would do anything To find some steel
I would do anything at all You see this old time boy
Who needs that seal Is just to scared to fall
Well hey you fool So proud not fearless
Climbing higher Your heart will stampede
Look inside Feel that soul and do it
Over and over again

I need that loving (D. Borch)
When I was a young boy
I would always have that faith
But as you’re growing older
You got to pop to keep that pace
A two time dealer Trying not to get wounded
I need that loving
One two reset the counter Like a soulful engineer
I gotta keep on dreaming Through all my hopes and fears
But who am I too tell you How to live your life
But we gotta make this right Woh woh who woh
Hey - I need that loving So bad - Let’s stick together
It makes me happy It makes me feel so good
I want that loving Just the one we had
It makes me feel fine It makes me feel fine
I’ll tell you about my vision In the gentle summer rain
That I’ve made it my mission To bring happiness my way
So please come on darling Come on live your life
Come and make this right Woh woh who woh

A part of the show (D.Borch)
Let me tell u now Baby let me stay
I’m a passenger All the way
Ain’t no hit and run Ain’t no hot desire
Ain’t exactly fun But let me say

What I do I do for real baby What I need I need right now
What you say you say to me It stays on my mind
‘Till the end of time

Oh a touch of that emotion I’m complete in my devotion
Yeah I’m falling for you baby So come on home to me

I see this small town girl Who strives for fame
Just trying to hit the scene Is it up to her
Got her self to blame Is that what we really mean

Honey I know I’ve Been going through some changes
Honey just stand by This won’t last for ages
Don’t ask why Just a part of the action a part of the show

So charming so helpless We keep on calling
A crowd on fire Heat in the ground
No less starvation No single occasion
Leave my worries behind

Now my only need Is an open fire
To keep my sanity Through the change
Some make people fall Some make people grow
Some may find it all And who’s too blame
Uh Just a touch of that feeling
Make my heart go through the ceiling and I have fallen for you baby
Time and time again

Search no more (D. Borch)
Close I’m getting closer A little closer than you know
Lately I’ve had this feeling A little strange but it won’t go
Dear Mr and Mrs Right Step into the firelight
‘Cos everything will be okay Follow me to wonderland
Let your guidance be your man joyfully let life lead the way
Now were gonna go higher baby Ain’t been down that road before
Through fire lady Now we don’t have to search no more
She’s the one and only She taught me in that soulful school
Please don’t let the situation Come between us like a fool
Come on dear get peace of mind I will stay all through the night
Nothing in this world can make me change Follow me to wonderland
Let your guidance be your man Joyfully let life lead the way
Now were gonna go higher baby
Ain’t been down that road before
Through fire lady
Now we don’t have to search no more
Holy Moses I’m feeling strong today
Hold me closely I will love you all the way

Beautiful (D.Borch)
Standing on the outside From the inside
That’s the wrong side You’ll never be one of us
‘Cos you gotta be beautiful
Never in the right time Or the right place
Got the wrong face You’ll never be one of us
‘Cos you gotta be beautiful
How long Does it take to change your fear of falling
Holding on To the pounding beat of a rhythm filled with pain
I’m trying to be strong Just singing my song
Make
Make
Make
Make

me
me
me
me

stronger than the mountains
wide as you’d be looking at the sea
deeper than the oceans
free as bringing honey to the bee

Looking at the writings Of the wise man
He’s a nice man But he’ll never be one of us
‘Cos you gotta be beautiful
Treasuring your guidance And I try to say
I’ll find a way Don’t wanna be one of us
Where you gotta be beautiful
Some day, When the seasons change into another,
Come what may If you look inside your heart you’ll find the key
So dry all your tears And face all your fears

Fly high (D. Borch)
One touch one mystery One lie one misery
That’s just a plain and simple fact Turn down or turn it up
Bring me that final cut I wanna know what’s in the act
Well I know my heart is on the line
And I know our love is doing time

I never meant to show you my darker side
Now that we’ve come this far
Well maybe it’ll get better by the hand of time
So baby tell me where we are
Were right here in the alley of my soul
Without fear in the valley of our goal

Higher ground (D. Borch)
She’s the kind of woman Who’s gonna be your best friend
And we’re gonna make love tonight
And every single moment In every little loving
I'm thinking of you that’s right
I believe that every woman
And every man - should understand
Embrace the feeling That Life Gets Warmer
When you take a chance - so I say
Hey baby on that higher ground
You will love this I will show you how
Hey people now I’ve finally found
Now I’m moving to that higher ground
Hoping just a little And holding for a minute
Cos I don’t wanna move too fast High on that emotion
Finding that notion Given that good moments at last
Name one good reason Or show a sign
To let this be - can’t you see For every feeling
I cross that line - inside of me

The one (D. Borch)
Here I am Yes I’m the man Who wants to make you feel so good
So open now Full of appreciation ‘Cos I’ve been out there like a fool
But I am the one I am the one I am the one

Uh Baby it ain’t over ‘Cause you’re the echo of my mind
Yeah you’re my four leaf clover
Remember, remember fly high
Baby girl make love to me You make me all I want to be
That’s just the way the story goes I feel low I feel fine
That’s the deal in the great design
Now when I play my part I’ll know

You my dear You are my shining armour
The only one who holds my truth And you will know
It ain’t plain to see But that gift is deep inside of you
So you are the one You are the one You are the one
Knock me once knock me twice Knock me out roll the dice
Wear me down right to the bone I won’t break ‘cos I’m not alone
Seven long years been paying the price

Searching a soul no compromise
From confusion from the pain
I found the one who’s making the change
And she’s the one She’s the one She’s the one She’s the one

Peace to the valley (D. Borch)
For every single move For every simple line
For every moment that you’re by my side
For every motion and For what you make me see
I never meant to make the roses bleed
For you I’ll do anything my love
For you There is no one else above
Now I’m screaming out your name
I’m shouting it out loud
I’m bringing peace to the valley
Shouting out from the mountains
From the streets to the alley Sing out hallelujah
Don’t wait another minute
Don’t think it over don’t draw the limit
Been high and low, low and high
From the ground up to the sky
Well now I’m shifting gear I’m moving out so fast
This time I promise I’ll make it last
The one I hurt before Has finally someone new
Yeah someone better And he’ll stay there too
Tonight Hold your breath and you will see
For life There is only you for me
I’m not a fool with a notion I’m a king without a crown

A song to you (L. Russell)
Lead vocals by Daniel Borch
Keyboards by Carl Flemsten
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