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Abstrakt 

Titel: Belting – en studie av hur en sångteknik beskrivs och används. 

Språk: Svenska. 

Nyckelbegrepp: belting, sångteknik, sångundervisning, röstfysiologi, kvalitativ 

intervjundersökning. 

Uppsatsens syfte var att utforska och definiera belting, den kontroversiella sångtekniken 

som kommit att bli allt mer vanlig och använd bland sångare, som ett resultat av ett ökat 

intresse och flöde av populärmusik i vårt samhälle. Syftet var också att studera hur denna 

teknik används av sångpedagoger i deras arbete. 

Denna kvalitativa undersökning är  baserad på litteraturstudier inom röstfysiologi och 

röstens funktion, och specifika teorier angående belting. Den grundar sig även på intervjuer av 

sångpedagoger som använder belting i sitt vardagliga arbete, både som pedagoger och som 

sångare. 

Resultaten visar att belting kan ses som en röstfunktion eller som en utvidgning av det 

låga registret, eller som en blandning av båda. Beroende på vilken teori man väljer att följa 

utformar sig sångundervisningen olika. 

Den vanligaste definitionen av belting härstammar från Jo Estill, en forskare inom 

sångteknik, som ägnat mycket tid till att utforska moderna sångtekniker såsom belting. Denna 

studie visar att hennes definition av belting och den undervisningsmetod hon använder verkar 

vara bäst fungerande. Ett utmärkande element för belting är det lutade ringbrosket, som 

tillsammans med andra basala funktioner i rösten åstadkommer belten. 

För att åstadkomma en säker belt, och undvika skador på stämbanden, bör man använda 

en metod baserad på kunskap om röstens anatomi och funktion såsom den definierad av Jo 

Estill. 
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Abstract 

Title: Belting - a study of the definition and usage of a voice technique. 

Language: Swedish. 

Keywords: belting, vocal technique, voice physiology, vocal training, qualtitative research. 

The purpose of this essay is to explore and define belting, the controversial singing 

techinque which is becoming more common and used among singers, as a result of the 

increased interest and flow of popular music in our society. It is also my purpose to study how 

this technique is being taught and used by voice teachers. 

The research has been conducted in a qualitative manner and is based on a study of the 

literature concerning voice production, vocal anatomy, as well as the specific theories of 

belting.  The research is also based on interviews of voice teachers who use belting in their 

daily practice, both as singers and voice teachers. 

The results show that belting can be viewed either as a vocal quality or as an extension 

of the lower voice register, or as a mixture of both. Depending on which theory one chooses 

the vocal training differs. 

The most common definition of belting stems from Jo Estill, a vocal researcher, who 

has dedicated much of her studies to modern singing and vocal techniques such as belting. 

Her definition of belting and method of teaching the technique seems to be the most effective, 

and involves the key element of a tilted cricoid, along with other basic functions, which need 

to be met. 

In order to achieve a safe belt without damages to the vocal folds a clear and structured 

method based on knowledge of vocal anatomy and functions should be used, such as the one 

defined by Jo Estill. 
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Förord 

Jag vill här rikta ett stort tack till de personer som bidragit och gjort denna studie möjlig. Ett 

stort tack till de sångpedagoger som så villigt delat med sig av sin tid, erfarenhet, och 

kunskap. Tack till de elever som ställt upp som observationsobjekt. Tack också till min 

handledare, som inspirerat och väglett mig, och visat på nöjet i forskningsprocessen. 

Rebecka Karlsson  

Malmö, maj 2008  
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Kapitel 1: Inledning 

1.1 Bakgrund 

Som blivande musiklärare och sångpedagog har jag stort intresse av att utforska hur rösten 

fungerar. En del människor föds med en underbar sångröst, som fungerar precis som de vill, 

utan att behöva reflektera så mycket över det. Så var dock inte fallet för mig, och tack vare 

detta har mitt intresse för sångteknik blivit mycket stort. Jag sysslar i huvudsak med afro-

sång, dvs sång som anknyter till jazz-/pop-/rock-/soul-genren, och intresset för denna teknik 

har för mig vuxit ännu mer eftersom detta är ett område i utveckling, med ett virrvarr av 

tekniktermer och begrepp. Jag har under min utbildning stött på många olika sångpedagoger, 

alla med sina olika undervisningsmetoder, filosofier och tekniker. Dessa har inspirerat mig att 

utforska och läsa vidare, och se hur långt rösten kan gå. 

Med populärmusikens etablering i samhället har också ett nytt sångsätt och soundideal 

etablerats. Som sångpedagog är det viktigt att hänga med i denna nya våg, då ungdomar med 

all sannolikhet kommer att vilja sjunga som nutidens artister, och kommer att göra så, oavsett 

vilken sångteknik vi sångpedagoger håller fast vid.  Det har debatterats omkring faror och 

skaderisker inom pop- och rockmusikens röstanvändning. Jag anser att ett bra sätt att 

förebygga detta är att utforska tekniken bakom detta sångsätt och lära eleverna använda det på 

ett sunt sätt. 

Hur når dessa “gudomliga” sångare höjdtonerna, som i likhet med klassiska sångares 

stora klang blivit ett mått på afro-sångarens kapacitet? Går det för den vanliga sångaren att 

lära sig detta?  Frågor som dessa har väckt mitt intresse för detta arbete.  

1.2 Syfte och forskningsfråga  

Mot bakgrund av ovanstående har jag i mitt examensarbete valt att undersöka den 

kontroversiella sångtekniken belting. Denna sångteknik har bombarderats av både kritik och 

lovord, då vissa hävdar att den är ett måste för att överleva som sångare i dagens 

musiksamhälle, medan andra förkastar den som skadlig för sångteknikens utveckling. 

Eftersom forskning inom afro-sång är relativt nytt är detta fortfarande till stor del ett 

outforskat ämne.  

Skepticismen till belting är vitt utspridd bland många av de äldre forskarna inom 
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röstområdet. Som exempel kan nämnas hur Clifton Ware i sin bok “Basics of Vocal 

Pedagogy” kallar belting för “the aberrant voice”, och anser denna skadlig för sångteknikens 

utveckling. Han anser att det nya afro-sångsättet är till för att tillfredställa publiken och inte 

ser till röstens hälsa. Han verkar inte heller positivt inställd till den klang som belting 

åstadkommer (Ware, 1998).  

Andra, som till exempel Estill (2005), hävdar att sångare/sångpedagoger måste kunna 

belta för att ha en sångkarriär i nutiden. 

Ware (1998) menar dock att om man inte kan stoppa utvecklingen, då den nya kulturen 

vill ha ett nytt soundideal i sångrösten, måste man se till att lära sig detta på ett korrekt och 

skonsamt sätt, för att inte förstöra rösten. Han menar att efterapning av artister, utan korrekt 

grund, kan få skadliga effekter. Zangger-Borsch (2005) menar däremot att det mest effektiva 

sättet att lära sig förändra sitt sound är att härma artister. 

Det är viktigt att man som sångpedagog hänger med i denna utveckling, och har 

kunskap kring tekniken, användandet, och eventuella risker den kan medföra.  

Mitt syfte med detta arbete är därför att sammanställa den forskning, både praktisk och teoretisk, som 

finns kring ämnet, för att kunna utreda belting anatomiskt och funktionellt. Genom dessa studier 

tänker jag mig kunna svara på mina forskningsfrågor:  

Vad är belting? 

Hur används belting i sångundervisning?  

1.3 Arbetets struktur och uppläggning 

Då jag själv läser till sångpedagog är det  av intresse att se hur olika sångpedagoger inom 

afro-tekniken ställer sig till belting. Är detta något de använder i sin undervisning, och i så fall 

hur? Därför ingår intervjuer av fyra sångpedagoger. Dessa introduceras först i kapitel 2, där 

studiens arbetsform också presenteras och diskuteras. Vad jag kommit fram till i intervjuerna 

redovisas sedan i kapitel 4. 

För att kunna tillgodogöra sig teorin bakom beltingmetoden krävs kunskap om röstens 

fysiologi.  Kapitel 3 inleds därför med ett avsnitt om röstfysiologi, och har för avsikt att ge en 

teoretisk grund i röstorganets anatomi och funktion. Därefter följer ett avsnitt om röstens 

register, som är nödvändigt att ha kunskap om då det i belting talas och debatteras mycket om 

röstens register och uppdelningar. Sammanställningen av de teoretiska litteraturstudierna 

redovisas i avsnittet  Defintitioner av  belting, där olika författares syn på belting framställs.  

Arbetet avslutas med en diskussion kring belting, dess relevans i dagens samhälle och 
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sångundervisning, samt tankar kring förslag till fortsatt forskning i ämnet.  
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Kapitel 2: Intervjundersökning av sångundervisning – 

metodologiska överväganden 

För att få svar på mina frågeställningar vad är belting och hur används belting i 

sångundervisning? har jag utgått från en litteraturstudie kring ämnet samt intervjuer och 

observationer av sångpedagoger som är verksamma med belting. I detta avsnitt redovisar jag 

mitt tillvägagångssätt i arbetet med intervjuerna, mitt urval och min analys av litteraturen, 

samt varför jag valt att arbeta på detta sätt.   

2.1 Den kvalitativa undersökningen   

I vetenskaplig forskning ställs ofta termerna kvalitet och kvantitet mot varandra. Enligt Kvale 

(1997) syftar kvalitet på arten, på beskaffenheten av något, medan kvantitet syftar på hur 

mycket, hur stort, eller mängden av något. Den sistnämnda redovisas oftast i siffror, i form av 

tabeller och diagram. Den kvalitativa forskningsintervjun däremot har, enligt Kvale (1997) 

som mål att “erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av den 

intervjuades livsvärld, den arbetar med ord, inte i siffror” (s. 36).  

Undersökningen i denna studie är kvalitativ i bemärkelsen att den söker fördjupa 

kunskaperna om belting. De metoder som används utgår från analys av verbala data. Om 

forskningsfrågan formulerats till exempel som “hur vanligt förekommande är belting i 

sångundervisningen?” skulle undersökningen ha fått en mer kvantitativ karaktär, men 

eftersom belting är ett relativt nytt sångtekniskt begrepp ger en kvalitativ undersökning av 

definitioner och bakgrund en god grund för fortsatta studier (Patel & Davidsson, 1994).  

För att undersöka belting användes kvalitativa intervjuer i denna studie. Intervjuformen 

var standardiserad då jag ställde samma frågor till samtliga intervjupersoner. Däremot var 

intervjuerna halvstrukturerade (Kvale, 1997). I en halvstrukturerad intervju finns möjlighet 

att göra förändring vad gäller frågornas form och ordningsföljd, för att kunna följa upp svaren 

från de intervjuade.  Detta ger också de intervjuade maximalt svarsutrymme. 

Frågorna var som följer: 

1) Berätta om dig själv och din bakgrund som sångpedagog:  

Vilken är din utbildning? (inklusive kurser)  

Tidigare arbetsplatser? 
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Nuvarande arbetsuppgifter? 

Egen bakgrund som sångare? 

2) Vad är din definition av belting? 

3) Använder du detta i din undervisning, och i så fall, hur? 

4) Vad är, enligt dig, målet med belting? 

5) Använder du belting i din egen sång?  

Efter varje intervju skedde en observation av lärarens undervisning av belting. Dessa 

observationer var öppna, och skedde under informerat samtycke (Heiling, 2000). 

Undersökningen var explorativ, då jag försökte inhämta så mycket kunskap som möjligt 

om problemområdet, och då jag gjorde så genom både litteraturstudier, intervjuer och 

observationer (Patel & Davidsson, 1994).  Syftet var inte att pröva hypoteser utan att utforska 

ämnet belting och att upptäcka nya dimensioner hos ämnet (Kvale, 1997). 

2.2 Planering av studien 

2.2.1 Urval 

Mot bakgrund av den litteraturforskning jag gjort och den sångutbildning jag har tog jag 

kontakt med fyra sångpedagoger, för att genom intervju söka svar på hur dessa ser på belting 

och hur de använder det in sitt vardagliga arbete, och på så sätt fördjupa min egen kunskap 

om belting.  Urvalet grundades på de tillfrågades förkunskaper i belting. Målet var att hitta 

deltagare med speciell utbildning i just belting som arbetar som sångpedagoger och som 

arbetar aktivt med belting med sina elever. Detta strategiska urval och denna avgränsning 

gjorde jag för att försäkra mig om att de svar jag fick var grundade i ordentliga teorier, och för 

att kunna observera undervisningssituationerna. Om jag valt att slumpartat välja ut 

sångpedagoger som sade sig arbeta med eller ha kunskap om belting hade resultatet varit 

intressant på ett annat sätt, men inte lika tillförlitligt i att besvara min frågeställning om vad 

belting är. Att samtliga deltagare i denna undersökning är kvinnor kan relateras till att 

majoriteten av sångpedagoger är kvinnor. 

Eftersom den sångtekniska världen är relativt liten, och frågor kring belting är relativt 

kontroversiella, valde jag att låta intervjupersonerna vara anonyma, för att dessa skulle känna 

sig bekväma att tala och agera fritt och avslappnat. I studien har de fingerade namn.  
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2.2.2 Deltagare 

Här följer en presentation av intervjupersonerna. 

Anna är utbildad musiklärare, samt har gått en 2-årig utbildning som sångsolist och 

sångpedagog.  Hon är klassiskt skolad i grunden, men har tagit sångkurser i folkmusik, jazz, 

samt ett antal kurser inom Estill-tekniken. Hon känner att den egna utvecklingen är viktig för 

att arbeta som sångpedagog.   

Klara är utbildad sångpedagog samt logoped och arbetar nu som sångpedagog. Hon har 

dessutom level 1 och 2 inom Estill-tekniken.  

Frida är utbildad musiklärare, samt Estillinstruktör, och har undervisat sång i 20 år. 

Hon har både klassisk och afro-sång i sin skolning. Hon frilansar nu som sångpedagog och 

kursledare, främst inom Estill-tekniken.  

Lisbeth är utbildad rytmikpedagog samt sångpedagog och har arbetat mycket med 

gospelkör och sångundervisning på musikhögskola, folkhögskola, samt gymnasieskola. Hon 

har även gått ett antal kurser inom Estill-tekniken. Från början är hon klassiskt skolad, men 

inriktade sig på afro-sång under sina senare utbildningsår.  

2.3 Genomförande 

Via e-post och telefon tog jag kontakt med de utvalda personerna, och bestämde tid för 

intervju och observation. Mötena var 1-2 timmar långa, inleddes med intervju och samtal, och 

följdes sedan av observation, då jag fick se hur de praktiskt tillämpade de teorier de delgivit 

mig i intervjun. Hos Anna, Klara, och Lisbeth agerade jag som en priviligerad observatör 

medan jag i observationen av Frida var aktiv deltagare (Heiling, 2000). Genom det aktiva 

deltagandet får forskaren betrakta både sig själv som elev och läraren som undervisare. På 

detta sätt tjänade observationen ett dubbelt syfte, och jag ansåg det relevant för studien att jag 

själv vid ett tillfälle kunnat uppleva undervisningen av belting. Då jag i samtliga fall förde 

skriftliga anteckningar under loppet av observationen anser jag inte att det aktiva deltagandet 

påverkade resultatet av observationen. 

Eftersom inte alla intervjupersoner ville ha inspelning av intervjun använde jag istället 

skriftliga anteckningar även under intervjun. 

Intervjun med Anna och Klara ägde rum på en musikhögskola i landet. Frida 

intervjuades i sitt hem.  Intervjun med Lisbeth ägde rum på en gymnasieskola i landet.   

Efter varje intervju/observation sammanställde jag mina anteckningar och analyserade 
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dessa utefter de frågor jag hade ställt. När samtliga hade intervjuats jämförde jag och 

analyserade, och fick fram resultatet som följer i kapitel 4. 

2.4 Reliabilitet och validering 

Genom validering får undersökningen sin reliabilitet. Enligt Kvale (1997) är validering en del 

av forskarens hantverk, och detta görs genom att kontrollera, ifrågasätta, och teoretisera.  

Kontrollen innebär ett kritiskt förhållningssätt till den framväxande analysen, för att undvika 

snedvridning. Att ifrågasätta innebär att inte acceptera allt som man hör/läser utan att ha en 

saklig och allsidig syn på  det som sägs. Denna saklighet och allsidighet, som ibland 

ifrågasätts inom kvalitativ forskning, skapas genom forskarens förförståelse i ämnet. För att 

en empirisk forskning ska erhålla reliabilitet krävs att forskaren har tagit del av olika teorier i 

sitt ämne. Då forskaren är grundad i ämnet kan en objektiv men ändå reflektiv undersökning 

göras (Alvesson&Sköldberg, 1994). Genom valideringen skapas teorin (Kvale, 1997).  

Genom att kontrollera, ifrågasätta, och teoretisera besvaras frågan, “har jag verkligen 

fått tag på de intervjuades uppfattning?”, arbetet valideras och en reliabilitet i forskningen kan 

uppnås. 

Forskarens förförståelse är, som tidigare nämnts, viktig för att skapa en objektiv, men 

reflektiv undersökning. Som intervjuare hade jag läst och forskat i litteraturen kring belting 

innan intervjuerna ägde rum. Detta för att ha en kunskapsbas och själv kunna objektivt 

ifrågasätta de teorier jag fick del av i intervjuerna. Däremot blev min egen teori om belting 

skapad under intervjuarbetet, genom analysen, och valideringen av de tillfrågades teorier och 

arbete. Med hjälp av handledaren och återkoppling till intervjupersoner kunde jag kontrollera 

min analys. 

En pragmatisk validering (Kvale, 1997)skedde genom de observationer som följde på 

intervjuerna, då jag genom det praktiska iakttagandet av lärarens teorier i form av den 

undervisning jag fick observera kunde validera om jag verkligen uppfattat deras teorier 

korrekt.  I denna fas kunde observationen också relateras till det som framkommit vid 

analysen av litteraturen på området. 

2.5 Urval av litteratur 

I mitt urval av litteratur utgick jag från material som skulle kunna ge en bra grund för att 

förstå de fysiologiska sambanden bakom belting. Litteratur av erkända forskare inom den 
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sångtekniska världen användes, såsom Johan Sundberg och Per Lindblad. Då det finns 

begränsat av material om belting valde jag att ta upp i princip all litteratur jag hittade i ämnet.  

Jag sökte litteratur via sökmotorer på internet, t.ex. Google och universitetsbibliotekens 

hemsidor. Examensarbeten som anknöt till sångteknik och belting gav tips om litteratur att 

utforska. Jag tittade igenom litteratur som berörde sångteknik på bibliotek, och tog fasta på de 

som berörde belting och hade någon defintion av detta. Analysen av litteraturen genomfördes 

mot bakgrund av den första forskningsfrågan “vad är belting” och fokuserade på definitioner 

av begreppet belting.    
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Kapitel 3: Röstens fysiologi och teorier om belting 

3.1 Röstfysiologi 

I detta avsnitt ges en presentation av röstens fysiologiska byggstenar, och hur de olika delarna 

samverkar för att åstadkomma fonation i form av sång.  

3.1.1 Rösten i stort 

Röstorganet, det som alstrar rösten, kan i stort delas upp i tre delar (se Figur 1). 

1) Andningsapparaten, vilken består av lungorna, mellangärdet (diafragman) och 

bukmusklerna. 

2) Struphuvudet (larynx), där stämbanden befinner sig. 

3) Artikulationsapparaten, dvs. svalget, munhålan, och näshålan.  

  Figur 1. Genomskärning av  bukmuskler, mellangärdet, lungorna, luftstrupen, stämbanden, larynxtuben, 

svalget, munhålan, och näshålan. (Lindblad, 1992, s. 10) 

Utandningsluften, från andningsapparaten, rör sig uppåt genom luftstrupen och bildar ett tryck 

som sätter stämbanden i struphuvudet i svängning och gör att ett ljud bildas. I 

artikulationsapparaten (även kallat ansatsröret) formateras ljudet med hjälp av läppar, tunga 

gom, och käke, och bildar röstklangen (Melander, 2006).  

Sadolin (2006) framställer dessa tre delar av sångrösten som grundprinciper för sin 
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sångmetodik. Hon anser att med ett öppet svalg (struphuvudet), ett fungerande stöd 

(andningsapparaten), och avslappnade käkar och läppar (artikulationsapparaten), kan man 

bygga en röst som är fri att experimentera med olika ljud och sångsätt. 

Vi ska nu gå in lite närmare på hur varje del fungerar och bidrar till sångrösten.  

3.1.2 Andningsapparaten 

Andningsapparaten består av lungorna och olika muskler som kontrollerar volymen av luft i 

lungorna, gemensamt kallade andningsmusklerna. Dessa delas upp i inandningsmuskler och 

utandningsmuskler, där inandningsmusklerna utgörs av mellangärdet (diafragman) och de 

yttre intercostalmusklerna. Inandningsmusklernas funktion är att vidga brösthålans volym. 

Vidgningen av brösthålan ökar de elastiska lungornas volym och medför att lufttrycket i dessa 

sjunker. Detta kompenseras genom att ny luft tas in. Mellangärdet vidgar bröstkorgen genom 

att sänka botten, medan de yttre intercostalmusklerna vidgar bröstkorgen utåt och uppåt (se 

Figur 2). 

    
Figur 2.1 Mellangärdets rörelse vid in- och utandning.  Figur 2:2 De yttre intercostalmusklernas position  

(Lindblad, 1992) 

Utandningsmusklerna utgörs av de inre intercostalmusklerna samt bukmusklerna (de yttre, 

tvära, och raka) (se Figur 3). Utandningsmusklernas minskar brösthålans volym igen, och 

tvingar ut luften, som rör sig uppåt genom luftvägarna (se Figur 2.1). 

       

Figur 3 Genomskärning av utandningsmuskultaruren.(Lindblad,1992)  
Enligt Zanger-Borsch (2005) är andningen ett av de viktigaste styrmedel en sångare har.  Han 

definierar två typer av andning, den passiva och den aktiva. Den passiva andningen är den 

som håller människan vid liv, medan den aktiva andningen sker i exempelvis sång, när 

människan tar kontroll över sina muskler och själv styr och planerar sitt luftflöde. Vid sång 

bör inandningen vara kort, medan utandningen är lång, då det är på utandningen man sjunger. 
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3.1.3 Struphuvudet (larynx) 

   
  
Figur 4. Två illustrationer av struphuvudets delar. 

(http://www.ling.gu.se/~anders/undervisning/tppaa/Lektion%202/Talapparaten.pdf 

http://www.gbmc.org/voice/anatomyphysiologyofthelarynx.cfm) 

Struphuvudets funktion, förutom att producera ljud, tal och sång, är att förhindra mat eller 

dryck att komma in i luftröret. Detta sker främst genom struplocket (epiglottis) som i viloläge 

sträcker sig uppåt i svalget men som kan fällas bakåt och nedåt. Sköldbrosket (thyroid-

brosket) består av två plattor som möts i vinkel. Detta brosk är fäste för vokalismusklen. På 

ringbrosket (cricoidbrosket) fäster de två små kannbrosken (arytenoiderna), vid vilka 

stämläpparna är fästa (se figur 4). Ringbroskets position kan därför påverka stämläpparnas 

form (Lindblad, 1992). 

Stämläpparna, eller stämbanden, är kanske den viktigaste delen av struphuvudet vad 

gäller röstproduktionen. De är veckformade muskler som löper horisontellt längs 

larynxväggen, fästade vid kannbrosken baktill och sköldbrosket framtill (se Figur 4). 

Stämbandens längd, läge, och form  kan regleras, då kannbrosken är rörliga. Längden på 

stämbanden har betydelse för röstens klang och tonomfång. Stämbanden består av fem lager 

som kan vibrera på olika sätt.  Vokalismuskeln är den viktigaste av dessa lager och det är den 

som ger stabilitet och massa åt stämbanden. Detta gör vokalismuskeln till en nyckel i sången 

(Estill, 2005) . 
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 Figur 5.1 Bild av stämbanden  

Figur 5.2 Illustration av stämbandens svängningar 

Det mellanrum som bildas mellan stämläpparna i viloläge kallas glottis. Vid fonation stängs 

glottis, då stämbanden sugs ihop till följd av den sugkraft som den s.k. bernoullieffekten 

åstadkommer, då luftströmmen passerar.  Ett subglottiskt tryck bildas när glottis sluts, som 

gör att stämbanden förs isär och glottis öppnas igen. När en ny luftström passerar sker samma 

sak igen, och på så sätt bildas stämbandssvängningarna (se Figur 5.2). Det är tack vare 

stämbandens elasticitet som dessa svängningar är möjliga (Ware, 1998). 

Parallellt ovanför stämbanden sträcker sig de falska stämbanden, också de 

slemhinneklädda veck i larynxväggen. Deras uppgift är att ge stöd åt stämläpparna och 

producera slem för att förhindra uttorkning i struphuvudet. Vid normal fonation är de falska 

stämbanden särade, men vid fysisk aktivitet, till exempel tunga lyft, hostning, kräkning, eller 

sväljning, som kan vara ett hot mot stämbanden, stängs dessa för att skydda stämbanden 

(Estill, 2005). Som öppnast är de falska stämbanden vid gråt eller skratt. Vid så kallad 

strupsång eller growl sätts de falska stämläpparna i svängning (Sadolin, 2006), men att 

aktivera de falska stämläpparna är enligt Estill (2005) inte att eftersträva i normal sång då det 

påverkar både luftflöde och stämläpparnas vibration. Det finns undantag, men i till exempel 

belting är särade falska falska stämläppar ett måste för att inte slita ut rösten. 
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I struphuvudet finns muskler som kan delas upp i tre olika funktionskategorier; 

glottisöppnare, glottisslutare, och stämläppsspännare (Melander, 2006). Den posteriora 

cricoarytenoiden (PCA) är en glottisöppnare, och fäster på kannbroskets muskelutskott. 

Interarytenoiden, laterala cricoarytenoiden, och laterala thyroarytenoiden är glottisstängare. 

Cricothyroidmuskeln som löper mellan ringbroskets båge och sköldbrosksplattans 

insida påverkar stämläppsspänningen genom att korta avståndet mellan ringbroskbågen och 

sköldbrosket, vilket medför en förlängning av stämläpparna som spänns och förtunnas. 

Vocalismuskeln är en del av stämbandet och spänner denna inifrån vilket medför kortare och 

tjockare stämband. 

3.1.4 Artikulationsapparaten 

Ljudet som bildats genom stämbandssvängningarna i struphuvudet genomgår resonans i 

artikulationsapparaten, där vissa frekvenser förstärks och andra tonas ned. Resonansen och 

klangfärgen bestäms av storleken och formen på artikulationsapparatens kaviteter, det vill 

säga larynxtuben, munhålan, svalget,  och näshålan (se Figur 6).   
 

 
 Figur 6. Genomskärning av artikulationsapparaten 

Larynxtubens storlek och form påverkas genom förflyttning av struphuvudets position. 

Tungan och muskler i larynxtubens väggar påverkar också detta. Näshålans form kan inte 

förändras, men kan kopplas till eller från svalget och på så sätt påverka resonansen. Munhålan 

och svalget bildar tillsammans ansatsröret, vilkens form ändras genom de så kallade 

artikulatorerna (tunga, läppar, mjuka gommen, underkäken samt svalgväggarna). Av dessa är 

tungan den viktigaste. Formationen av läpparna (om de är till exempel rundade eller formade i 

ett spritt leende) är av betydelse för resonansen, samt den mjuka gommen som kan stänga 

eller öppna till svalg- och näsrummet. Underkäken kan höjas och sänkas, och på så sätt ändra 
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resonansutrymmet. Muskler i svalgväggarna ändrar storleken på svalget (Lindblad, 2001). 

Generellt kan sägas att om ansatsröret är långt och stort får rösten en mörk och fyllig 

prägel, medan en ljus och spädare karaktär åstadkoms i ett ansatsrör med små dimensioner 

(Melander, 2006). 

Varje individ föds med en viss storlek och form på ansatsröret, som ger den personliga 

klangen och rösten, men denna naturgivna storlek och form kan med inlärda vanor och teknik 

förändras i stor utsträckning. 

3.2 Definitioner av register  

Det finns många definitioner av röstens olika delar, klanger, många teorier om hur man ska 

dela upp rösten, och om man ens ska göra detta. “Röstforskningen har alltså inte utvecklat 

någon bra förståelse för den mekanism i glottisfunktionen som gör att det finns olika register” 

(Sundberg, 2001, s. 69). I definitionen och diskussionen kring belting är detta en nyckel. 

Därför ska jag här klargöra lite olika begrepp som används av röstforskare och pedagoger. 

3.2.1 Registerindelning  

Enligt Sundberg (2001) är ett register “en serie angränsande toner på skalan som har likartad 

röstklang och uppkommer med samma slags stämbandsvibrationsmönster” (s. 284). Melander 

(2006) menar att ett register är “den del av röstens omfång inom vilken en serie toner på 

skalan har likartad klang och funktion” (s. 4). 

Det finns olika sätt att dela upp rösten i register, och också olika namn på dessa.  Ett 

vanligt sätt är, att som Melander (2006) dela upp mannens röst i modalregister, mellanregister 

och falsettregister, och att dela upp kvinnans röst i modalregister, mellanregister, 

huvudregister och flöjt/visselregister. Modalregistret är detsamma som bröstregister, något 

som Lindblad (2001) också kallar fullregister, tungt register, eller normalregister. Enligt 

Zanger-Borch (2005) är detta den “vanliga rösten”, talrösten, och han förklarar att det kallas 

just bröströst för att man kan höra vibrationer i bröstbenet vid fonation inom detta register. 

Huvudregister eller falsettregister, också kallat randregister eller lätt register, är enligt Zanger-

Borch den ljusa rösten, eller enligt Melander (2006) den övre delen av omfånget. 

Mellanregistret är enligt Melander en blandning av modal- och huvudregister. Flöjt-

/visselregistret är kvinnans allra översta register. 

Register är ofta kopplat till tonhöjd, men då ett register definieras av stämbandens 

vibrationsmönster kan samma ton (samma frekvens) sjungas i olika register. Man finner 
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registerbrotten på olika ställen i olika röster (Sundberg, 2001). 

3.2.2 Registrens funktion  

Hurdana är då stämbandens vibrationer i de olika registerna och hur åstadkoms dessa? Jag 

väljer att i detta arbete se på funktionerna för modalregistret och huvudregistret då det är 

dessa som är av intresse för ämnet, och då mellanregistret är en blandning av dessa två.  

Modalregistret är ett resultat av vokalismuskelns arbete att spänna stämbandskroppen 

inifrån och göra stämbanden korta och tjocka. Den spänner inte slemhinnan som överhöljer 

stämbandet, vilket medför att denna blir slapp. Då en stor del av stämbandsmassan deltar i 

svängningen är slutningsfasen relativt lång och den slutande fasen abrupt. Man får en fyllig 

klangfärg och  en god och lättkontrollerad röststyrka (Lindblad, 2001 ). 

Då cricothyroidmusklerna aktiveras förlängs och förtunnas stämbanden. Slemhinnan 

spänns också, vilket gör stämbanden spända, och orsakar en hög vibrationsfrekvens, och då 

också ett högt röstläge (Lindblad, 2001). Då stämbanden är tunna blir slutningsfasen kort och 

klangfärgen tunn. Detta kännetecknar huvudregistret. Då de tunna stämbanden inte sluter tätt 

blir tonen läckig och variationsmöjligheterna sämre än i modalregistret (Melander, 2006). 

Samarbetet mellan vocalismusklen och cricothyroiderna har stor betydelse för 

registerläget (Lindblad 2001). Dessa muskler motverkar varandra i funktion, då 

cricothyroiderna spänner medan vocalismuskeln slappar stämbanden. Detta medför att om 

cricothyroidernas arbete intensifieras kommer även vocalismuskelns arbete att intensifieras 

för att motverka registerbrott till falsett/huvudregister. Om man så vill sjunga en ton i högt 

röstläge, högt f0, men ändå inte göra detta i falsettregister blir vokalismuskelns arbete 

intensivt, då den måste kompensera det ökade arbetet av cricothyroiderna. Samarbetet mellan 

dessa muskler är av intresse när man arbetar med egalisering, det vill säga utjämning av 

registerbrott i sångrösten. 

3.2.3 Andra teorier  

Inom modernare forskning och då speciellt inom afro-sång är det vanligt att använda andra termer för 

att beskriva rösten, och fokus ligger inte så mycket på röstläge, f0, som på röstklangen. Man använder 

istället funktioner och kvaliteter, och väljer att se på rösten mer som en helhet, snarare än en 

uppdelning i olika register. Ett exempel på detta är Cathrine Sadolin (2006) som valt att dela upp 

sångrösten i fyra olika modes: neutral, curbing, overdrive, och belting.  

Jo Estill (2005) har också tagit avstånd från det traditionella registertänkandet. Hon 
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använder det så kallade kvalitetstänkandet, vilket innebär att sångrösten består av sex olika 

kvaliteter: sob, twang, falsett, belting, opera och speech. Dessa kvaliteter, i likhet med 

Sadolins olika funktioner, går att använda oavsett var någonstans i röstens tonomfång man 

befinner sig.  

3.3 Definitioner av belting  

Detta avsnitt är en presentation av hur den för arbetet aktuella litteraturen definierar belting.   

Termen belting kommer av engelskans “to belt out”, det vill säga att ropa ut.  Man kan 

hitta denna sångteknik i vardagliga företeelser såsom barns skrik i lekparken eller hos 

torgförsäljare. Det är en röstkvalitet som återfinns i folkmusik runt omkring i världen, från 

Spanien och Östeuropa till Orienten. Belting började användas i musikaler för att förmedla 

starka känslor såsom glädje, ångest, ilska och frustration och används nu i stilar som rock, 

gospel och jazz  (Estill, 1988). Sångare som Alanis Morisette, Celine Dion, Michael Bolton, 

och Aretha Franklin använder tekniken. Den återfinns också inom klassisk sång hos tenorer 

som Luciano Pavarotti och Placido Domingo (Sadolin, 2006). 

Enligt Wikipedia är belting en sångteknik där sångaren/sångerskan använder sin 

bröströst för att producera höga och kraftfulla ljud. Undersöker man ämnet inser man att detta 

är en smal definition, då teorierna och definitionerna kring belting är nästan lika många som 

forskarna inom området. Daniel Zanger-Borch (2005) skriver i boken “Den stora sångguiden” 

att belting är ett uttryck för hög energisång. Den kännetecknas av ett högt lufttryck, högt 

tonläge i bröstregister (vilket enligt honom är den “vanliga rösten“ eller talrösten), och ett 

högt struphuvud. Enligt Berit Norberg (2003) används i belting en blandning av bröstregister 

och huvudregister, vilken dras upp i höga lägen, så att registerövergången förskjuts. För att 

åstadkomma detta krävs ett högt struphuvudsläge, ett trångt svalg, en spridd munöppning 

(som i ett leende), och en så kallad twang. Trots det höga tonläget är stämbandsformen 

komprimerad, på grund av hårt arbetande larynxmuskler. Cathrine Sadolin är en av de 

sångpedagoger som frångår registertänkandet och i stället ser belting som en av röstens fyra 

funktioner. Hon menar att belting kan användas i alla tonlägen, men blir starkast och mest 

utpräglad i sin karaktär vid höga tonlägen. För att åstadkomma äkta belt kan endast vokaler 

som går att “twanga” användas, det vill säga vokaler såsom ee (see), i (sit), eh (stay), a (and), 

och oe (herb). Twang av larynxtuben innebär att man sänker struplocket mot kannbrosken och 

på så sätt gör larynxtubens öppning mindre. Twang av larynxtuben tätar stämbandens slutning 
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och skapar ett skarpt och genomträngande ljud. Sångens ljudstyrka kan ökas med 10-15 

decibel enbart genom användandet av twang, vilket förklarar dess betydelse i belting (Sadolin 

2006). 

Jo Estill är en framstående forskare inom beltingteknik som också tar avstånd från 

teorin om att belting skulle vara endast ett uppressande av bröströsten i höga register. Enligt 

hennes och hennes efterföljares forskning är bröströst något som används under 330 Hz, det 

vill säga e1, medan belting kan användas över hela sångarens register, dock bäst runt g1 och 

uppåt. Den enda likheten mellan belting och bröströst är de tjocka komprimerade stämbanden 

(Estill, 2005). Estill observerade att sju strukturer ändrade position och storlek för de olika 

röstkvalitéerna: stämbandsmassa, mjuka gommen, nacke, svalgets vidd, ansatsrörets längd, 

tungan och epiglottis eller utrymmet vid epiglottis (Estill, 2005). Det är enligt denna teori 

genom förändring av dessa som man åstadkommer belting, inte genom att pressa upp 

bröströsten.   

Belting är en sångteknik som kräver mycket energi och ett engagemang av hela 

kroppen. Estill talar om de så kallade förankringsmusklerna som ger stöd och kraft till sången. 

Förankringsmusklerna är latissimus dorsi och quadratus lumborum i ryggen (se Figur 7.1) och 

pectoralis major i bröstet (Figur 7.2). 

 Quadratus Lumborum   
Figur 7.1 Ryggens förankringsmuskler 
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Figur 7.2 Förankringsmuskler i och kring bröstet 

Ansatsröret ges stöd genom förankringen av sternodeidomastoideusmuskeln (Figur 7.2).  

Dennas arbete avlastar arbetet hos musklerna som kontrollerar stämbanden så att dessa kan 

vara flexibla att sköta mer finstämda mekanismer (Estill, 2005). 

Då den täta slutningen av stämbanden är en förutsättning för genomförandet av belting 

är det viktigt att tonen sätts an med tät slutning redan från början. Detta sker genom 

glottisstöt, det vill säga en tonstart där fonationen startas med adducerade (slutna) stämband 

(Zangger-Borch, 2005). Det kan även ske genom tonande ansats, som i you, då stämbanden 

också sluts (Estill 2005).   

Alla dessa omnämnda ingredienser återfinns i andra sångtekniker, men det som 

utmärker belting är ett lutande ringbrosk. Denna lutning kortar stämbandens längd (som 

annars i beltingens höga tonläge skulle vara sträckta) och gör dem tjockare. Detta gör att 

slutningsfasen blir längre (70% av tiden i svängningscykeln), det subglottiska trycket blir 

högre, vilket i sin tur alstrar ljudvågor med hög amplitud och producerar hög ljudvolym. 

Samtidigt som ringbrosket lutas ska thyroidbrosket hållas i vertikal riktning (Estill, 2005). 

Vad som fysiologiskt åstadkommer lutningen av ringbrosket är fortfarande under forskning.   

Gillyanne Kayes (2004), ytterligare en forskare inom sångteknik och belting, har samma 

hållning som Estill och Sadolin gällande röstkvaliteter. Hon menar att rösten gör snarare än 

är, vilket medför att man kan lära sig de olika röstkvaliteterna. Hon erkänner 

registertänkandet, men menar att dessa röstkvaliteter kan överbrygga skillnader mellan 

brytningspunkter av rösten. Kayes ser belting som ytterligare ett register, och menar att det 

inte ska förväxlas med bröstregister. Hon liknar belting vid “happy yelling”, och anbefaller en 

hållning som att “se upp till gudarna”, och en andning där lite luft går åt, det vill säga inte en 

djup bukandning. Kayes menar att talrösten påverkar hur lätt en person har att lära sig belta. 
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En luftig röst har svårare, medan personer som talar med naturlig twang och tjocka stämband 

har lättare. Kulturella faktorer kan också spela in, som rädslan för att låta starkt och kärvt. 

Omfånget för gospelsångare som beltar kan gå upp till a3 för kvinnor och d2 för män. Sjunger 

man musikal krävs det att kvinnor beltar upp till c2 - e2, män upp till g-c2.  

Belting kräver att man är i allmänt god kondition, och man bör inte belta om man inte 

känner sig fysiskt kry, eller om rösten inte är på topp. I den pre-menstruella fasen är 

stämbanden ofta svullna, och då ska man undvika belting. Man bör också enligt Kaye 

bemästra speech och twang innan man ger sig på belting.   
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Kapitel 4: Intervjuerna 

I detta avnitt redovisas undersökningens intervjuer.  De intervjuades teorier och arbetssätt 

redovisas, sammanfattas och jämförs. 

4.1 Hur beskrivs belting? Vilka definitioner ges? 

Anna: Trots sin klassiska skolning har Anna filosofin att rösten bör ses i kvaliteter i stället för 

register, i alla fall i sin utredning om belting. Hon ser belting som kraftig sång, och som en 

blandning av speech och twang. 

Hon anser inte att belting är detsamma som bröströst, då bröströsten används från e1 

och nedåt, medan belting går att sjunga överallt i röstens omfång, och är en röstkvalitet. Hon 

lägger sig i linje med Estill-tekniken i förklaringen av röstens fysiologi vid belting; det höga 

struphuvudet, twang av den aryepiglottiska sfinktern, AES (vilket medför ett avsmalnande av 

larynxtuben), tjocka stämband med lång slutningsfas (70%), samt ett lutat ringbrosk.   

Klara: Hennes definition av belting är “sång i högt uppdraget modalregister”. Hon anser att 

det är nödvändigt att använda sig av registertänkandet i rösten, och vill inte som Estill frångå 

detta och endast prata i termer av röstkvaliteter. Hon gör skillnad på modalröst och 

bröstregister, då hon anser att bröstregister är en förlegad och gammaldags term, men att 

modalregister mer definierar ett sätt att sjunga. 

Belting kännetecknas enligt Klara av täta stämband och ingen luft. Rösten ligger på 

gränsen till knarr, och i ett läge där rösten egentligen skulle ha bytt register. Det är en 

företeelse som egentligen ligger utöver sångens natur, vad rösten enligt det naturliga 

egentligen kan göra, men genom att “man spänner så mycket” kan det ändå åstadkommas. 

Struphuvudet är högt och trycket är högt. Eftersom det används så lite luft kan man sjunga 

länge på en andning. 

Enligt Klara fungerar belting bäst från a1 och uppåt. Hur långt upp man kan gå är 

beroende på teknik och person. Klara liknar belting vid att köra bil i ettans växel i 60 km/h, 

men anser att det är det som ger kryddan i sången, att inte “play it safe” utan utmana rösten 

och dess registergränser. Hon anser att man inte ska använda belting som ett register, utan att 

detta snarare är en effekt. Belting bör enligt Klara användas med förnuft. 

Frida: Frida identifierar sig helt med definitionen av belting enligt Estill. Därmed definierar 

hon belting som en röstkvalité (och tar avstånd från registertänkande), där stämbanden är 

tjocka och sluter tätt i en slutningsfas som ligger omkring 70%, där de falska stämbanden är 
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inaktiva, där den aryepoglotiska sfinktern är smal (som i twang), tungan och velum är högt, 

käken formad i ett smil, musklerna är förankrade, och andningen är hög.   

Hon vill inte se belting som speech uppdraget i högt register, utan isolerar det till en 

egen kvalitet. En syn på belting som speech uppdraget i högt register kan enligt Frida medföra 

skador då man pressar stämbanden och rösten på fel sätt och inte får med alla egentliga 

ingredienser i röstkvaliteten. Dessutom är de muskulära rörelserna olika i belting från speech 

(eller bröstregister) i alla frekvenser. Tänk inte register, tänk belting!   

Då stämbandsslutningen är som störst i belting krävs hårt arbete av musklerna 

runtomkring, de så kallade förankringsmusklerna. Förlorar man denna muskelaktivitet förlorar 

man också en del av beltingens kraft, och hamnar då i en lägre energikrävande röstkvalitet, 

som till exempel i opera. Twang är viktigt, samt det lutade ringbrosket som möjliggör tjockare 

stämband och tätare slutning. Den fysiologiska bakgrunden till hur man lutar ringbrosket är 

under utredning, säger Frida. Däremot vet man att detta åstadkoms genom den höga 

inandningsreflexen. Denna inandning gör också att struphuvudet hamnar i högt läge, som 

behövs i belting.   

Belting är inte ett nytt fenomen, menar Frida. Rocksångare har använt en form av 

belting under många år. Nu är det bara mer formaliserat och definierat hur man åstadkommer 

en "sund belting" utan att skada rösten. Det är det viktigaste i Estillsystemet, att hålla rösten 

sund och utan skador. 

Lisbeth: Enligt Lisbeth är belting lika med stark sång med hög inställning och lutat 

ringbrosk. Hon ställer sig positiv till registertänkande i sång, men menar att i belting är det 

“något annat”, då tänker hon inte register. Belting är en annan teknik. Men om man skulle 

definiera belting utefter register är det bottenregister med lutat ringbrosk och högt struphuvud.   

Det lutade ringbrosket är alltså nyckeln i belting, då det är den enda sångteknik där just 

detta händer. Det är det som skiljer belting från alla andra sångsätt, som annars har samma 

grundteknik. Om man inte lutar ringbrosket blir struphuvudet lågt och man förlorar belten.  

Sammanfattning:  

Informanterna tycks tänka mer eller mindre i registertermer vad gäller belting. Anna och Frida  

ser belting helt som en röstkvalitet, utanför registervärldens termer.  Anna ser en större 

inblandning av röstkvaliteten speech i belting än Frida, som placerar belting i ett fack för sig. 

Lisbeth utgår från att belting inte har med register att göra, men kan ändå tänka sig placera in 

det i ett ”bottenregisterfack”. Klara ser belting som en del av modalregistrets uttryck, och vill 
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inte använda sig av en separat röstkvaliltet. Frida anser det skadligt att definiera belting som 

sång i högt uppdraget modalregister. Det lutade ringbrosket är en nyckel hos Anna, Frida, och 

Lisbeth för att belting ska uppstå. Klara nämner inte ringbrosket. Samtliga informanter 

hänvisar till tjocka stämband, då Klara hänvisar till modalregistret, Lisbeth hänvisar till 

bottenregistret, och Anna och Frida direkt specificerar tjocka stämband som en ingrediens i 

beltingens recept.   

4.2 Hur går undervisningen till? 

Anna: Belting är enligt Anna något som kräver en sångteknisk bakgrund och kunskap. Man 

börjar inte bara belta, utan måste först vara förtrogen med parametrarna i rösten. Det är 

nödvändigt att “lära sej receptet”. På detta sätt arbetar Anna med belting i sin undervisning. 

Vid observationstillfället fick eleven sjunga i de olika kvaliteterna och vara medveten 

om vad hon fysiologiskt gjorde för skillnad för att åstadkomma de olika kvaliteterna. Eleven 

provade på segment där belting passade in, beltade (efter nogggrann genomgång av tekniken), 

och fick tips och korrigeringar av läraren, som även förevisade. Eleven fick även tips på hur 

hon kunde belta på olika sätt, till exempel genom att luta sköldbrosket för att få mer värme 

och vibrato i klangen, som ursprungligen är vibratofri. De prövade olika tonhöjder för att få 

fram rätt sound. Undervisningen gav ett lugnt och balanserat helhetsintryck, och eleven 

tycktes inte trött efter avslutat pass. 

För att hitta belting bör man enligt Anna börja med att utgå från talet och hålla lågt 

struphuvud vid låga toner, högt struphuvud vid höga toner, till skillnad från klassisk sång. 

Man kan prova hur det känns att säga “uh oh” i lågt läge, eller låta “litet”, som en serie figur, i 

högt läge. Nje får upp tungan i det höga läge den bör vara i belting. Vid beltingtonens start 

kan man antingen använda sej av glottisstöt eller mjuk ansats i form av yeah, eller way. 

Lutning av ringbrosket är en nyckel till beltingens funktion, och för att göra detta drar man in 

luft snabbt, en plötslig ”glad” inandning. Detta ger samtidigt en hög andning som möjliggör 

den täta slutningen av stämbanden. Slutningsfasen blir längre (70%) eftersom det inte går åt 

så mycket luft, och volymen (amplituden) blir högre. För att skydda de små musklerna måste 

de större förankringsmusklerna sättas i arbete. Ryggen, och nacken måste arbeta aktivt. För att 

förankra nackens muskler kan det hjälpa att pressa med en hand på pannan tills man hittar 

dem. Känslan vid belting ligger nära skrattet, då man får upp andningen, särar de falska 

stämbanden, och formar läpparna i ett “smil”. 
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På frågan om det finns några fördelaktiga röster för belting svarar Anna att om man har 

en tät och bra röst kan man belta bättre. Hon tar upp ett intressant fenomen hos amerikanare, 

som i sitt språk använder twang, och i sin kultur är mer frimodiga och naturligt högljudda, och 

menar att de därför har lättare att hitta belttekniken. 

Klara: Enligt Klara är det viktigt att man inte lär ut belting för tidigt i sångundervisning, då 

det krävs viss teknik för att klara detta på ett hälsosamt sätt. Då belting är vanligt 

förekommande i populärmusik är det viktigt att lära ut detta på ett korrekt och hälsosamt sätt i 

sångundervisningen, hellre än att eleverna imiterar ljuden de hör på fel sätt. För att 

åstadkomma belting vill Klara utgå från de naturliga ljuden, i vardagliga rop, skrik och barns 

lite robusta sång, hellre än att tala i tekniska termer. 

Den observerade lektionen började med uppvärmning, en övning i talfunktion, sedan en 

uppåtövning med klassisk prägel. Sedan följde en mjuk “belt”-övning (ja8-1, som slutade på 

f2). Klara talar hela tiden i registertermer, och eftersträvar att eleven ska vara kvar i 

modalregister. Efter uppvärmningsövningarna sjöngs en låt som eleven ej har hört, “Sunny”, 

kanske för att fortsätta värma upp. Under lektionens huvudaktivitet, som var musikallåten 

“Easy to be Hard”, ackompanjerade eleven sig själv, och varvade belting med vad läraren 

kallar luftigt mellanregister. Eleven beltade bra,  sade Klara, och gav inga speciella direktiv. 

Hon förevisade själv, och sade att, “jo, det krävs belting i denna låt”, och att eleven har 

uppfattat stilen och tekniken rätt.  

De termer som Klara använder för att beskriva hur eleven ska sjunga är modalregister, 

mellanregister, och belting.  Hon säger också: sjung i halvröst, med mycket luft, och sjung i 

fullröst. 

Klangmässigt är belting enligt Klara smalare och mer fokuserat än modalregister, och 

det är så som eleven tänker sig belting, “smalt”. När jag frågar henne hur hon tänker när hon 

ska belta säger hon att hon “lutar huvudet bakåt, och tänker sej att hon står på scenen och 

ropar”. Hon tycker det är svårare att belta i låga register, men känner att hon orkar rätt bra på 

höjden. 

Klara säger att man inte ska öva långa stunder, och inte belta en hel låt. Eleven och 

Klara är överens om att man inte kan belta om man “tappar spetsen”. Då jag frågar hur man 

kan hitta denna spets säger Klara att “man kan inte förklara hur man hittar spetsen, det är det 

som är hemligheten”. Sedan säger hon “låt som ett barn”. För eleven som jag observerade är 

beltingtekniken inget nytt. Hon har “alltid sjungit så”, men på lektionerna fått hjälp att “fixa 
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till det”. Hon tycker att en nyckel till en beltingteknik som håller i längden är att känna sej 

öppen. Överlag talar Klara inte i tekniska termer utan är mer praktisk, och “bara gör”. 

Undervisningen överlag var fartfylld och “rätt på”. 

För att belting ska fungera anser Klara att man bör ha ett bra och tätt mellanregister, 

mellan e2 och e1. Alla kan lära sig att belta, men det är lättare för personer med tyngre röster, 

då de orkar bättre. Lyriska sångare kan ha svårare.   

Frida: Enligt Frida är kunskap och förståelse nyckeln till användandet av den egna rösten.  

Genom kunskap kommer förmågan att använda sin rösts kraft. Hon jobbar därför systematiskt 

med röstfunktionernas olika ingredienser. Då belting är en av de mest krävande funktionerna 

krävs förkunskaper innan man börjar arbetet med belting. 

Undervisningen började med att hitta den så kallade sirenen, som man hittar i “sing”. 

Detta för att lyfta tungan och velum. Olika tonansatser prövas, den luftiga ansatsen (som i 

how), den hårda glottisansatsen (som i are), och den mjuka ansatsen (som i you). I belting 

används glottis eller mjuk ansats. Man övar sig i att dra isär de falska stämbanden, genom att 

ha en skrattkänsla, eller att känna strupen som bred och utvidgande. Man övar twang genom 

att låta som en häxa, eller göra nje nje -ljud. Twangen kan antingen vara nasal eller oral, helst 

oral i belting (dvs. inte genom näsan). Man övar förankringen av musklerna i torso genom att 

“klämma apelsiner i armhålorna”, och liknande. Nackmuskulaturen förankras genom 

bakåtlutning eller känslan av en lång nacke. “The Gap of Surprise”, är en bild som används 

för att dra isär de falska stämbanden, förankra nacke, samt få upp en hög andning och ett högt 

struphuvud, och på så sätt göra sig beredd att belta. Efter dessa förberedelser övas belting.  

Frida jobbar alltså systematiskt och mycket tekniskt medvetet för att åstadkomma en 

korrekt belting där eleven själv förstår och känner vad som händer i röstapparaten. Det är 

enligt Klara mycket viktigt att just medvetandegöra hur det känns när man sjunger, också för 

att rösthälsan är viktig. Frida arbetar enligt Estills teori Craft, Artistry, och Performance 

Magic, där man alltså först fokuserar på teknik, sedan lägger till de element som gör sången 

levande och uttrycksfull.   

Frida menar att alla kan lära sig belta.  Även om det är en krävande teknik ligger den 

nära människans naturliga läten i rop och skrik och finns därför tillgänglig för alla.  Då är 

exempelvis opera svårare att hitta, eftersom den ligger utöver våra naturliga läten. 

Lisbeth: Belting är, enligt Lisbeth, inget man börjar med utan att först ha lärt sig grunderna i 

sångteknik, och lärt känna sin egen röst. Anledningen till detta är inte rösthälsan, utan det 
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faktum att har man känt på belting kan det vara svårt att “gå tillbaks” till övningar i till 

exempel huvudklang, som kan tyckas tunn och kraftlös i jämförelse med beltingens häftiga 

klang. Hon ser detta som speciellt viktigt i undervisningssituationer med elever som har högre 

mål för sin sångutbildning, då hon anser att dessa bör ha allmän kännedom om sin röst på alla 

områden. Eleven jag observerade gick sitt sista år på gymnasiet och hade redan fått en 

introduktion till belting under hösten. Hon hade i grunden en röst med mycket botten, och 

enligt Lisbeth en naturlig belt. 

Undervisningen börjar med stretch, massage av käke, kroppsuppvärmning samt några 

uppsjungningsövningar. Ända från uppvärmningen och genom hela lektionen pratar läraren i 

termer som “förankringsmuskler” och “ansatser”, något som verkar vara grundläggande för 

belting. Innan själva belting-övningarna börjar ser läraren till att eleven känner till den 

korrekta beltingpositionen, det vill säga bakåtlutning och förankrade muskler.  De “förvånade 

inandningarna” övas, och sedan läggs rop på (ey, både med och utan glissando). Man måste 

placera sig själv i beltläge innan tonstarten. Lisbeth frågar eleven “vad händer i kroppen?” och 

“varför jobbar vi med kroppen?”, och förklarar att detta avlastar stämbanden. Eleven görs 

medveten om vad hon känner och varför hon gör som hon gör.  Lisbeth kollar först att 

beltingen är korrekt tekniskt, hon ser efter att elevens förankringsmuskler verkligen är aktiva, 

och konstaterar att eleven har en naturlig twang, så denna behöver de inte jobba med.  Sedan 

flyttas beltingen över till en låt, “I will survive”. Denna låt säger Lisbeth är bra att belta med, 

då originalets förebild så självklart beltar och då de flesta har hört låten. De börjar in en lägre 

tonart, och jobbar sig uppåt.  Eleven får i läxa att sjunga den i originaltonarten vid nästa 

lektionstillfälle. Under arbetets gång påminner Lisbeth eleven om kroppen, musklerna, och 

inandningen. Eleven beltar bra, förstår fort, och konstaterar att “det är jobbigt i kroppen, men 

inte i rösten”. Då elevens röst skorrar till på ett ställe hänvisar läraren till de falska 

stämbandens sammandragning. Eleven ser medveten ut när hon jobbar och säger 

avslutningsvis att hon fattar själv vad som är rätt och fel. Lisbeth ger henne tipset att “belting 

är svårt att sjunga svagt, så släpp på”. 

Vad gäller övning i belting anser Lisbeth att man först bara ska belta på lektionerna, 

under lärarens ledning, då det kan vara skadligt och tidsödande att lära sig fel teknik genom 

egna experiment. Sedan rekommenderar hon andningsövningar och att belta i låga register, 

samt att öva i korta tidsramar. Hon anser det viktigt att hålla igång röstens alla delar, och inte 

endast jobba med belt. 
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Lisbeth menar att alla kan belta. Alla har musklerna och de fysiologiska 

förutsättningarna för att kunna belta. Däremot tänker hon att det mentala spelar roll, då till 

exempel flickor som vant sig vid att sjunga “tyst och vackert” kan ha svårt att vänja sig vid 

det ljud som uppkommer vid belting, och därför omedvetet få svårigheter att belta. 

Sammanfattning: 

Samtliga informanter är ense om att det krävs sångtekniska färdigheter innan man börjar med 

belting. Anna, Klara, och Frida hänvisar till rösthälsan, medan Lisbeth hänvisar till 

svårigheten att “gå tillbaka” till de mindre klangfulla kraftiga sångteknikerna. Anna och Frida 

arbetar igenom röstens olika funktioner i uppvärmningen som del av beltingövningens 

förberedelse, Lisbeth går direkt på beltingens förberedelseövningar efter en mer 

standardiserad uppsjungning. Klara har inga speciella förberedelseövningar för belting annat 

än uppvärmningen. Klara arbetar för att få fram det naturliga spontana, de övriga är mer 

inriktade på den särskilda beltingtekniken. Klara talar i andra termer än de övriga då hon 

använder termer som modalregister, fullregister, halvröst, “mycket luft”. Lisbeth fokuserar 

mest på kroppsarbetet, förankringsmusklerna, och andningen, medan Anna och Frida även tar 

in placering och struphuvudets arbete. Anna, Frida, och Lisbeth är noga med att kolla upp hur 

eleven känner det i rösten och kroppen. Samtliga elever når resultatet att de beltar på 

lektionen. Anna och Klara är ense om att det krävs en tät röst för att kunna belta. Samtliga 

hävdar att alla kan lära sig belta, att det ligger i den naturliga mänskliga rösten. 

4.3 Vad är målet med belting? 

Anna: Enligt Anna är belting är ett ursprungsläte, som hittas i till exempel bebisskrik och 

olika kulturers ursrpungsmusik. Att det finns i vårt ursprung, och att det känns i hela kroppen, 

tror hon är en anledning till att det är så tilltalande och gripande. Det är en spännande klang 

som kan användas till att förhöja musikaliska upplevelser. Hon talar också om kulning, som 

nordens twang. Man bör inte belta en hel sång, utan använda klangen som en effekt eller 

krydda. Målet med belting är att åstadkomma en starkare röst, som är genreriktig.  

Klara: Enligt Klara ska belting användas för det är ett roligt redskap. Det finns i olika 

kulturer. Det är genomslagskraftigt och kul! 

Frida: Målet med belting är, enligt Frida, detsamma som med alla röstkvaliteter, nämligen att 

få fler möjligheter och utryck för att tolka våra låtar. Belting är fantastiskt på det sätt att det 

inte finns något substitut. Alla vet att belting är svårt och riskabelt och därför också 
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fascinerande. Det är den yttersta gräns man kan nå med sin röst och väldigt projicerande.  

Lisbeth: Enligt Lisbeth bildar belting en speciell klang som inte kan åstadkommas på annat 

sätt.  Den har en känsla och en energi som inte kan jämföras med något annat, och därför är 

det en häftig teknik att använda och lära ut till sångelever. 

Sammanfattning:  

Samtliga är ense om att belting ger en speciell klang, en speciell känsla, som endast belting 

kan åstadkomma, och att det är därför man använder belting. Det är ett redskap för att förhöja 

möjligheten att förmedla sången. 

4.4 Intervjupersonernas användande av belting  

Anna:  Anna är klassiskt skolad men sjunger blandad repertoar, och använder belting själv 

mycket när hon sjunger jazz och musikal. 

Klara: Klara sjunger mycket blandad repertoar, som gospel, klassiskt och jazz, och använder 

belting i olika sammanhang i dessa olika stilar (dock inte klassiskt, då kvinnor ej använder 

belting i klassisk sång då de ej behöver den “bryggan” mellan falsett och modal som män 

har). Hon använder det även när hon sjunger visor med sina barn. 

Frida: Frida är aktiv som sångerska, framförallt i egna projekt i genren jazz/pop och använder 

själv belting i sitt arbete som sångerska. 

Lisbeth: Lisbeth använder själv belting i sång då hon är aktiv som bland annat 

gospelsångerska. Däremot ser hon inte det som sitt utgångsläge, då hon från början har sjungit 

“ljust och kvittrigt”. 

Sammanfattning: 

Samtliga informanter använder sig av belting i sin egen sångutövning, vilket visar att de inte 

endast ser det som en teknikform för skolan utan som ett användbart redskap för sitt eget 

muscicerande. 
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Kapitel 5: Diskussion 

I denna avslutande del diskuteras definitioner av beltingen och dess användning, samt den 

debatt som förekommer i ämnet. Förslag till fortsatt forskning ges. 

5.1 Röstkvalitet eller register? 

Mot bakgrund av resultaten har jag kommit fram till att man bör använda 

röstkvalitetsanalysen av rösten snarare än registertänkandet. Detta kan vara svårt att etablera 

inom sångtekniksvärlden, som så länge analyserat i till exempel bröstregister och huvudklang. 

Men afro-sången som sångteknik inom musikundervisning är ju också en nymodighet, och 

kräver nytänkande för att kunna gå vidare och utvecklas. Då man inte eftersträvar samma 

klangideal kan man inte heller använda samma teknik och tankebanor som man gjort inom 

den etablerade klassiska sångtekniken. 

Belting är ett relativt nytt fenomen, i alla fall i vetenskaplig benämning, även om 

sångsättet länge har förekommit som en naturlig del av människans uttryckssätt. Jo Estill är 

en ledande figur vad gäller att konkretisera vad som fysiologiskt händer i denna naturliga 

företeelse, och att definiera detta som belting. Detta har visat sig i detta arbete, då de som är 

mest insatta faktiskt hänvisar till henne, och det tycks ligga en gedigen och genomarbetad 

mall bakom hennes teknik och teorier (Estill, 2005). Därför tycker jag inte det är fel att sätta 

stor tillit till hennes forskning och teorier och våga lämna den traditionella röstanalysen och 

sångteknikerna som dessa medför. 

5.2 Belting i sångundervisning 

Efter min studie av belting i sångundervisningen kan jag konstatera att det är viktigt med 

förberedelse, grundläggande förståelse och metodiskt arbete för att lära sig belting på ett bra 

och för rösten hållbart sätt. Genom denna förståelse av vad som tekniskt händer i sångarens 

kropp kan man belta snyggt, bekvämt, och utan att förstöra sin röst. 

Jag kan också konstatera att sångpedagoger är uttolkare av de teorier de tar del av, och 

sätter mycket av sin personliga prägel på sitt arbete. Detta visar sig i det faktum att alla 

intervjupersoner hade lärt sig Estill-teknikens grunder för belting, och ändå skilde sig deras 

undervisningsmetoder åt på flera sätt. I mina studieexempel avvek Klara mest ifrån de andra i 

sitt sätt att tolka och undervisa belting. Hon arbetar mera personinriktat än metodiskt, och har 
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valt att frångå och omtolka en del av det som Estill undervisar, då hon analyserar rösten i 

modalregister och mellanregister. Detta är ett exempel på hur sångtekniken omformas i varje 

sångpedagogs  tolkningar och arbete med de teorier de tar del av. 

Utifrån resultatet kan två inställningar till belting som sångteknik beskrivas. Renlärighet 

ställs emot eklekticism, då vi här ser exempel på pedagoger som helt tagit till sig en ny teori 

och använder den i sin helhet (renlärighet), samt pedagoger som tagit delar av en teori och 

blandat den med sina tidigare teorier (eklekticism). Denna eklekticism är positiv i den 

bemärkelsen att den visar på en reflektion, samt att man genom detta arbetssätt kan 

överbrygga det gap som ligger mellan afro-sång och den traditionella sångtekniska skolan. 

Samtidigt visar forskning på att det kan ligga faror i att hålla fast vid de gamla sångtekniska 

tankebanorna gällande register (se exempelvis Estill, 1998), då denna nya teknik verkligen är 

en ny och annan teknik, och skador kan uppkomma då man försöker få dessa två att mötas. 

Därmed inte sagt att sångpedagoger ska förkasta den kunskap som vuxit fram under lång tid 

och genom mycket forskning och arbete. Den traditionella sångtekniska skolan innehåller 

grundläggande kunskap om rösten som måste finnas kvar och värderas, men man bör också 

inse att man måste se tekniker som belting med andra ögon. 

5.3 Debatten om belting  

Efter att ha genomfört denna studie, och tagit del av den litteratur som diskuterar för- och 

nackdelar i moderna sångtekniker såsom belting har jag kommit fram till följande: 

Oavsett var man ställer sig i debatten kring belting är det viktigt att som sångpedagog 

vara medveten om sångens utveckling, och att följa med i denna genom att lära sig tekniker 

som belting. På så sätt kan man hjälpa elever att komma dit de önskar med sina röster utan att 

ta skada, och utan alltför mycket onödigt slit och arbete. Belting är ju en teknik som alla kan 

lära sig, om man ska tro de pedagoger som tillfrågats i min forskning. 

Det råder mycket debatt omkring belting som hälsovådligt för rösten (se Ware, 1997), 

men kanske är det de som arbetar utan ordentlig forskning som lägger grunden till denna 

förutfattade mening. I de undervisningssituationer och genom den litteratur jag tagit del av 

kan jag inte se att belting skulle vara skadligt, om man använder den rätt och, som Anna och 

Frida skulle säga, följer “receptet”. 

Grundat på mina observationer kan jag dessutom konstatera att om man följer receptet 

och besitter grundläggande sångtekniska kunskaper är belting en teknik som går att lära sig 
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relativt lätt. Med hjälp av lärarens sångtekniska vägledning kunde samtliga de observerade 

personerna belta utan svårigheter.  

5.4 Fortsatt forskning  

Om jag hade möjlighet att fördjupa min studie skulle det vara intressant att intervjua 

sångpedagoger som inte uttalat jobbar med belting eller som inte gått speciella kurser, utan 

arbetar mer “vardagligt” med tekniken. Hur arbetar dessa sångpedagoger? Vad är deras 

tolkning av belting? Finns det många sångpedagoger som arbetar med liknande tekniker utan 

att kalla det för belting? Vilka resultat får dessa pedagoger?  Angående den debatt som förts i 

frågan om belting som skadlig sångteknik vore det av intresse att undersöka när och varför 

denna skada sker, och se om skadorna kan härledas till undervisningsmetoder, eller 

avsaknaden av sådana, och vilka undervisningsmetoder som i så fall medför skador. Det vore 

också av intresse att undersöka i vilken utsträckning belting används i undervisning vid 

musikhögskolorna i landet (och även utanför Sverige), och vad detta har för inverkan på 

sångteknikens utveckling. 
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