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Sammanfattning 
Titel: Baskunskaper i sångteknik. Fyra sångpedagoger formulerar sina tankar kring basars 

sångtekniska utmaningar inom västerländsk konstmusik. 

Författare: Simon Bergström 

 

Studien undersöker vad fyra informanter, som är sångare och sångpedagoger, menar är typiska 

sångtekniska utmaningar för en bassångare inom den västerländska konstmusiktraditionen, 

vilka bakomliggande faktorer till dessa sångtekniska utmaningar de menar är vanliga och hur 

de i arbetet med sina elever tar sig an dessa utmaningar, ofta utifrån personliga erfarenheter på 

området. Det teoretiska underlaget till studien består av litteratur inom röstfysiologi och 

akustik, sångteknik och prestationspsykologi. Datainsamlingen har skett genom intervjuer med 

de fyra informanterna. De sångtekniska utmaningar som informanterna menar är typiska för 

bassångare rör klangfärg, övertonsrikedom, klanglig frihet, vokal flexibilitet, 

registerövergångar, överkompression, vokalt stödarbete och legatosång. De bakomliggande 

faktorer till sångtekniska utmaningar som informanterna framhäver är mentala faktorer 

kopplade till sångarens psykologi, musiksociala faktorer kopplade till trender och ideal inom 

musikvärlden, tidsfaktorer kopplade till en bassångares vokala utveckling över tid samt vokal 

självbild kopplat till sångarens uppfattning av sin egen röst. Avslutningsvis diskuteras 

informanternas förslag på hur bassångare kan ta sig an dessa utmaningar och i detta 

sammanhang presenteras förslag som att sjunga på ett jämnt luftflöde, att hitta optimal nivå av 

aktivitet i röstapparaten, att skaffa kunskap om sina registerövergångar och att hitta en korrekt 

struphuvudsposition. Dessutom diskuteras olika tankemodeller som kan hjälpa sångaren i 

arbetet med att ta sig an dessa komplexa utmaningar. Utifrån studiens slutsatser föreslås vidare 

forskning som syftar till att förtydliga definitionerna av ofta använda begrepp som exempelvis 

”stöd” och ”register”.  

 

Nyckelord:  Bas (röst), konstmusik, sångmetodik, sångrösten, sångteknik.  



Abstract 
Title: Bass-ic vocal technique. Four voice teachers articulate their thoughts on basses’ vocal 

technique-related challenges within the western art music. 

Author: Simon Bergström 

 

The study investigates what four informants, who are singers and voice teachers, claim to be 

typical vocal technique-related challenges for a bass singer within the western art music 

tradition, which underlying causes to these technical challenges they claim are relevant and 

how they in working with students take on these challenges, often informed by their personal 

experiences within the subject. The theoretical framework for the study consists of literature 

from the fields of voice physiology and acoustics, voice technique and performance 

psychology. The data has been collected through interviews with the four informants. The 

vocal technique-related challenges the informants claim are typical for bass singers concern 

tone colour, richness in overtones, tonal freedom, vocal flexibility, transitions between vocal 

registers, hypercompression, vocal support and legato singing. The underlying causes to vocal 

technique-related challenges that the informants highlight are mental aspects related to the 

singer’s psychology, music social aspects related to trends and ideals existing within the world 

of music, temporal aspects related to a bass singer’s vocal progression over time and vocal self-

image related to the singer’s perception of their own voice. Finally, the informants’ suggestions 

to how bass singers may take on these challenges are discussed and within that context are 

presented suggestions such as singing with an even flow of air, finding an optimal level of 

activity in the vocal apparatus, getting familiar with the voice register transitions and finding a 

correct placement of the larynx. Furthermore, some different thought models which can help 

the singer perform these complicated tasks are discussed. The study’s conclusions imply 

further research to clarify the definitions of commonly used terms, for example “vocal support” 

and “vocal register”.  

 

Keywords: Bass voice, art music, voice methodology, the singing voice, voice technique.  
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1. Inledning 
Jag började sjunga under mer organiserade former relativt sent i livet. Det var inte förrän jag – 

då 21 år gammal – började på folkhögskola som jag för första gången sjöng i kör och då kom 

i nära kontakt med något som liknade västerländsk konstmusik och det tonbildningsideal som 

hör till den traditionen. Jag fick under första körrepetitionen höra att jag hade en ovanlig röst 

då den var lägre än de flestas – jag blev kategoriserad som andrabas.  

Jag fäste inte särskilt stor vikt vid mitt röstfack, men tyckte att det var fantastiskt roligt att 

sjunga i kör och det blev till slut så att sång blev mitt huvudinstrument. Sedan dess har jag 

sjungit i många sammanhang både i kör och som solist och jag har tagit sånglektioner för flera 

olika sångpedagoger. Något jag knappt stött på alls är dock sångpedagoger och körledare som, 

liksom jag, är lägre basar. Ju mer jag själv lärde mig om sång, desto mer kände jag att det hos 

många sångpedagoger och körledare saknades kompetens och förståelse för basrösters 

förutsättningar och utmaningar, vilket är förståeligt då knappt någon av dem själva upplevt hur 

det är att sjunga med en basröst. 

Dessa funderingar har jag burit med mig ganska länge och under femte året på min 

musiklärarutbildning fick jag ytterligare vatten på min kvarn då jag under min praktik på 

gymnasieskolan märkte att många elever som sjöng i basstämman under körlektionerna gärna 

ville fråga mig om sångteknik och annat relaterat till basrösten. Körledarna på skolan var en 

sopran och en hög tenor och jag upplevde det som att eleverna i basstämman ibland hade svårt 

att relatera till körledarna på ett vokalt plan. Det slutade med att jag höll i några extrapass efter 

skoltid där jag och några bassjungande elever träffades och diskuterade sångteknik ur ett 

basperspektiv. Detta gjorde mig såklart mer sporrad till att göra detta arbete och på så sätt 

undersöka om det går att få reda på vilka sångtekniska utmaningar som är särskilt utmanande 

för just bassångare och hur sångare kan göra för att ta sig an dessa utmaningar. 

I detta arbete kommer jag i kapitel 2 att presentera syftet med arbetet och de frågeställningar 

jag försökt besvara. Därefter följer kapitel 3 som utgörs av en sammanfattning av det nuvarande 

forskningsläget och vad liknande studier kommit fram till. I kapitel 4 redogör jag för vilka 

metoder jag använt mig av för att samla in och tolka data, hur studien genomfördes, vilka 

informanterna är samt vilken giltighet och trovärdighet som kan tillskrivas de resultat som 

studien genererar. Kapitel 5 består av en analytisk presentation av den data som samlats in och 

i kapitel 6 diskuteras det jag samlat in och mina reflektioner sammanställs till en slutsats.  
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2. Syfte och frågeställningar 
I följande kapitel presenteras syftet med studien samt de forskningsfrågor som studien försöker 

besvara. 

 

2.1 Studiens syfte 

Syftet med studien är att kartlägga vad bassångare som även är verksamma som sångpedagoger 

menar är typiska sångtekniska utmaningar för bassångare vid solosång inom opera, 

lieder/romanssång och oratorier/kantater. Syftet är också att ta reda på vad informanterna 

menar är de bakomliggande faktorerna till sådana sångtekniska utmaningar och hur sångare 

och sångpedagoger kan ta sig an dessa utmaningar. 

 

2.2 Forskningsfrågor 

Syftet med undersökningen generar följande frågeställningar: 

a) Vilka sångtekniska utmaningar menar informanterna är särskilt vanliga för bassångare 

på avancerad nivå vid solosång inom opera, lieder/romanssång och oratorier/kantater?  

b) Vilka metoder uppger informanterna att de använder för att upptäcka och identifiera 

bristfällig sångteknik hos bassångare?  

c) Vad berättar informanterna om hur de hjälper sina elever i basfacket att ta sig an 

sångtekniska svårigheter?  

d) Vilka bakomliggande faktorer ser informanterna till de utmaningar som nämns i tidigare 

frågor?  

e) Vilka sångtekniska utmaningar menar informanterna sig finna i tre typexempel ur 

solosångsrepertoaren för bas inom opera, lieder/romanssång respektive 

oratorier/kantater?  

f) Vilka övriga repertoarexempel förknippar informanterna med dessa eller andra 

sångtekniska svårigheter för bassångare? 
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3. Tidigare forskning och 

handbokslitteratur 
Det finns inte särskilt mycket litteratur skriven om just basröstens förutsättningar och 

utmaningar, vilket kanske kan härledas till att basrösten är en ytterlighetsröst och därför 

ovanlig. I Knight & Austins (2020) undersökning kan exempelvis noteras att de representerade 

röstfacken är sopran, mezzosopran, tenor och baryton. Basarna (och altarna) är alltså inte 

representerade. Ytterligare några bidragande orsaker till bristen på grundforskning om basar 

kan vara att bassångare sällan haft huvudroller i operor eller kantater och att många av de mest 

framstående basarnas utbildning varit av mer erfarenhetsmässig praktisk karaktär och därför 

kanske de varit mindre benägna att på ett akademiskt vis teckna ner sina tankar och kunskaper.  

I detta kapitel presenteras en översikt över den litteratur som ligger till grund för förståelsen 

och diskussionen av resultatet. Kapitlet är uppdelat i fem avdelningar där den första handlar 

om litteratur som berör röstapparatens anatomi och mer naturvetenskapliga mätningar kring 

röst, röstproduktion och akustik. Andra avdelningen innefattar litteratur som avhandlar 

sångteknik ur ett mer praktiskt perspektiv och den tredje avdelningen litteratur som också 

handlar om sång, men med fokus på de lägre mansrösterna. I den fjärde avdelningen redogörs 

för litteratur om psykologi och då främst frågor som rör prestation och nervositet. Den femte 

och sista avdelningen består av en lista med förklaringar och definitioner av ord och begrepp 

som är relevanta för området. 

 

3.1 Röstfysiologisk och akustisk litteratur 

I artikeln Comparison of the produced and perceived voice range profiles in untrained and 

trained classical singers. (Hunter, Svec & Titze, 2006) visar författarna bland annat att 

skillnaden i uppmätt decibelnivå mellan manliga ickesångare och manliga professionella 

sångare är mycket liten. Det som däremot skiljer grupperna åt är frekvensvärdena och 

amplituderna på rösternas övertoner. Knight och Austin (2020) undersöker också övertoner i 

sång, men i relation till sångarens huvudposition. I artikeln The Effect of Head 

Flexion/Extension on Acoustic Measures of Singing Voice Quality visar de att barytonsångare 

(det lägsta röstfack som fanns med i undersökningen) till skillnad från tenorer, altar, 

mezzosopraner och sopraner hade minskad amplitud på sina övertoner i frekvensområdet 2-4 

kHz när de böjde huvudet bakåt. 
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Många fler liknande och relaterade undersökningar presenteras i både Rösten (Lindblad, 

1992) och Röstlära: fakta om rösten i tal och sång (Sundberg, 2001). Båda dessa böcker ger 

en mycket utförlig bild av röstorganets uppbyggnad och hur olika sätt att använda rösten tar 

sig uttryck i naturvetenskapliga mätningar. Lindblad (1992) har ett tydligt logopediskt fokus 

och ägnar sig mycket åt talröstens utmaningar. Lindblad beskriver bland annat hur 

instrumentella mätningar kan göras för att synliggöra en rösts övertonsspektrum och vilka 

förändringar i ansatsröret som påverkar vilka delar av övertonsspektrat. Vidare definierar 

Lindblad begreppet formant som toppar i detta spektrum, dvs områden inom övertonsspektrat 

som förstärkts av sångarens röstorgan. Särskilt relevant för denna uppsats är Lindblads 

beskrivning av olika röstkvaliteter och i synnerhet de laryngala dimensionerna, alltså de som 

beror på vad som händer i struphuvudet. Av dessa laryngala dimensioner av röstkvalitet 

kommer två att diskuteras i denna uppsats: modal/falsett och pressad röst. Modal/falsett 

beskrivs av Lindblad (1992) som den grundläggande rösttypen där modalregistret normalt 

utgör den lägre delen av rösten och förknippas med stark grundton, starka övertoner och fyllig 

klang medan falsettregistret normalt utgör den övre delen av rösten och förknippas med 

ineffektivare röstproduktion, svagare volym och större svårigheter att anpassa efter talarens 

eller sångarens önskemål. Pressad röst innebär enligt Lindblad att stämbanden sammanpressas 

onödigt hårt, vilket leder till svagare grundton, tröttare sångare och fulare ljud. Lindblad (1992) 

skriver också att otränade sångare ofta använder pressad röst vid volymstark sång eftersom 

ökad volym kräver ett ökat tryck från lungorna och det kan vara svårt att balansera det trycket 

korrekt.  

Sundberg (2001) skriver om många saker som också återfinns hos Lindblad (1992), särskilt 

kring röstapparatens anatomi och funktion finns stora överlappningar. Sundberg (2001) lägger 

dock generellt större tonvikt vid sångrösten, jämfört med Lindblad (1992). Några av Sundbergs 

(2001) iakttagelser som är relevanta för denna uppsats är hur röstklangen förändras beroende 

på hur ansatsrörets form förändras, exempelvis att ett sänkt struphuvud ger en mörkare 

klangfärg, och att bas- och barytonsångare har samma formantfrekvenser genom hela sitt 

omfång, medan detsamma inte kan sägas om högre röstfack. Dessutom beskriver Sundberg 

(2001) begreppet sångformant som en sammansmältning av flera olika formanter som med 

manipulation av ansatsrörets form får närliggande frekvensvärden, vilket resulterar i en mycket 

intensiv förstärkning runt 3 kHz, något lägre för bassångare. Sundberg (2001) skriver också att 

alstrandet av en stark sångformant är ett utmärkt sätt att få rösten att bära igenom ett 

orkesterackompanjemang utan annan förstärkning.  
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3.2 Litteratur om sångteknik 

I boken På naturens vilkår: en bro fra det anatomisk korrekte til det kunstnerisk frie (Bjerge-

Sköld, 2018) beskriver Randi Bjerge-Sköld hur sångare och andra konstnärer kan ställa in sina 

kroppar och sina tankar för att skapa ett anatomiskt korrekt beteende som möjliggör konstnärlig 

frihet. Bjerge-Sköld (2018) redogör för hur röstapparatens delar hänger ihop och hur detta kan 

utnyttjas av sångare. Exempelvis talar hon om vikten av att hitta balans i huvud och bäcken, 

vilket leder till en spänstig och fri ryggrad, vilket i sin tur möjliggör avslappnad sång. Mycket 

av det Bjerge-Sköld (2018) skriver om handlar just om hur spänningar kan elimineras, något 

som blir särskilt viktigt vid sång eftersom själva stämbanden inte går att styra med viljan och 

således påverkas mycket av kringliggande muskulatur och eventuella spänningar däri. Bjerge-

Sköld (2018) påpekar också att röstens klang beror på ansatsrörets form och även om det till 

viss del är formbart är vissa aspekter av en sångares ansatsrör, och följaktligen röstklang, något 

medfött. Bjerge-Sköld (2018) ger också exempel på övningar som kan hjälpa sångare att 

minimera den påverkan som stress och nervositet kan ha på sångrösten. 

Liknande tankegångar om hur det psykologiska och det vokala hör ihop står att finna i 

Thomas Hemsleys bok Singing and imagination: a human approach to a great musical 

tradition (Hemsley, 1998) som handlar om hur sångare kan och bör öva upp sin mottaglighet 

för sina egna psykologiska impulser och låta dem styra sångaren mot korrekt sångteknik. 

Denna styrning, menar Hemsley (1998), kan dock först ske när sångaren vant sig vid vissa 

grundläggande beteenden som är gynnsamma för sång. Varken Hemsley (1998) eller Bjerge-

Skjöld (2018) menar att foniatriska eller akustiska perspektiv på sångpedagogik är skadliga, 

men de lägger tonvikten på hur sångarens tankar, intentioner och kroppskontroll påverkar 

sångtekniken. 

En mer teknisk infallsvinkel till sångteknik återfinns i Richard Millers bok English, French, 

German and Italian techniques of singing: a study in national tonal preferences and how they 

relate to functional efficiency (Miller, 1977) där författaren jämför olika klangideal och 

förklaringsmodeller från olika europeiska sångskolor. Miller (1977) granskar dessa skolor och 

lyfter fram för- respektive nackdelar med de olika skolorna i förhållande till en mer objektiv 

förklaring av vilken roll olika delar av röstapparaten spelar i röstproduktionen. Knut Vikrot tar 

i sin bok Rösten: dess skolning och vård (Vikrot, 1957) en liknande utgångspunkt som Miller 

och försöker på ett så konkret sätt som möjligt beskriva vad som sker vid röstproduktion utan 

att använda sig av alltför fantasifullt (och kanske svårtytt) språk. Här bör nämnas att boken är 

relativt gammal (första upplagan kom 1944) och en del av det som står i boken går emot 
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modernare förståelse av vissa fysiologiska och röstliga skeenden. Mycket av bokens innehåll 

är dock fortfarande relevant och korrekt. 

Ett historiskt perspektiv på sångtekniken återfinns hos David Mason, som i sin artikel The 

Teaching (and learning) of singing (Mason, 2000) beskriver hur sångpedagogik bedrivits 

genom den västerländska konstmusiktraditionen, från 1600-talet och fram till idag. Mason 

(2000) menar att den oförställda och relativt volymsvaga sångteknik som var stilbildande inom 

västerländsk konstmusik på 1600-talet inte har mycket gemensamt med sin nutida, enligt 

Mason (2000), betydligt bullrigare och mer tillgjorda motsvarighet. Mason (2000) beskriver 

hur sångtekniken gradvis blev mer inriktad på klanglig jämnhet och volymstyrka i takt med att 

orkestrarna, konsertsalarna och kraven på sångarnas förmåga att höras genom volymstarkt 

ackompanjemang växte. Detta har, enligt Mason (2000), delvis skett på bekostnad av sångarnas 

förmåga att utföra snabbare musikaliska rörelser precist och leverera text tydligt.  

 

3.3 Litteratur med fokus på lägre mansröster 

Det enda mer omfattande verket jag har hittat som särskilt behandlar sångteknik för de lägre 

mansrösterna är Richard Millers Securing baritone, bass-baritone, and bass voices (Miller, 

2008). I boken ger Miller (2008) sin syn på hur de olika undergrupperna av lägre röster kan 

identifieras genom att studera deras registerövergångar. Miller (2008) beskriver två 

registerövergångar, en lite mindre tydlig som för lägre röster sker i övre delen av lilla oktaven, 

och en tydligare (den som brukar kallas passaggio) som för lägre röster sker i den lägre delen 

av ettstrukna oktaven. Miller (2008) tar också upp sångtekniska problem och utmaningar som 

ofta återfinns hos sångare inom de lägsta röstfacken inom västerländsk konstmusik. Några av 

dessa vanligt förekommande problem är: 

- Att sångaren förminskar sin röst (”The Unipeeper”) genom att inte aktivera sin kropp 

tillräckligt. 

- Sångaren sjunger för stort (”The Uniboomer”) genom att ha för högt lufttryck under 

glottis och för stort motstånd i själva glottis. Detta resulterar i en konstant ropande klang 

och en oförmåga hos sångaren att anpassa volym och karaktär på rösten. 

- Rösten spricker i registerövergångarna (”The Shatterer”) för att sångaren inte lyckas 

modifiera vokalfärg, luftflöde och glottistryck korrekt. 

- Intonationsproblem (”The Wanderer”) som uppstår då sångarens luftkontroll och 

vokalegalisering är ojämn. 
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- Sångaren lyckas inte sjunga legato (”The Sausage Maker”), vilket ofta beror på 

sångarens överdrivna ambition att uttrycka sig eller att sångaren inte får alla stavelser 

lika resonanta. 

- Att alla vokaler låter likadant (”The Univoweler”) för att sångaren offrar alltför mycket 

av diktionen i jakten på klanglig jämnhet. 

- Suckande och gäspande sång (”The Sluggard”) som uppstår då sångaren går för långt i 

sin strävan efter avslappning och tappar den energi i kropp och röstapparat som behövs 

för att frambringa optimalt ljud. 

- Sång i ett enda register (”The Uniregistrant”) som sker när sångaren inte är medveten 

om sina registerövergångar. Detta resulterar i en ansträngd och skrikig klang i den övre 

delen av omfånget, där registerövergångarna borde ske.  (Miller, 2008) 

 För att ytterligare belysa basarnas sparsamma närvaro i både litteratur och verkliga livet tar 

jag också med Frederick Swansons artikel The Vanishing Basso Profundo And Fry Tones 

(Swanson, 1977) som handlar om orsaker till att det inte finns några basar nuförtiden (i 

Swansons fall innebar ”nuförtiden” alltså 1977), i alla fall inte i USA, och vad som skulle 

kunna göras för att hjälpa fram fler bassångare.  

 

3.4 Psykologisk litteratur 

I Timothy Gallweys bok Tennis - det inre spelet (Gallwey, 1975) beskrivs hur komplicerade 

motoriska uppgifter kan utföras framgångsrikt om utövaren hittar något enkelt att fokusera sina 

medvetna tankar på. Gallwey (1975) behandlar specifikt de utmaningar som tennis erbjuder, 

men principerna för att förenkla motoriskt komplicerade aktioner genom ett tydligt 

tankemässigt fokus kan överföras till andra områden, exempelvis sångteknik. Dessutom menar 

Gallwey (1975) att sådana enkla och tydliga tankemässiga fokuspunkter kan underlätta för 

utövaren att lyckas även under stress och mental press. Sharon Mabry ger även hon tips på hur 

tankar och beteenden kan möjliggöra utövande på hög nivå, men hennes bok The performing 

life: a singer’s guide to survival (Mabry, 2012) tar avstamp i de svårigheter kopplade till 

nervositet och andra psykologiska utmaningar som en professionell sångare kan ställas inför. 

Mabry (2012) menar exempelvis att en sångare bör skaffa sig en egen åsikt om sig själv och 

sitt utövande och inte påverkas alltför mycket av andras åsikter i frågan samt att en tydlig rutin 

inför framträdanden kan hjälpa sångaren att överkomma problem med nervositet och stress. 
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3.5 Begreppslista 

Nedan följer en lista med förklaringar och definitioner av ord och begrepp som är relevanta för 

att förstå de resonemang som förs i detta arbete.  

Ansats – Början på en sjungen ton. Det finns tre varianter av ansatser beroende på om 

stämbanden slås ihop innan, efter eller samtidigt som luftströmmen passerar. Om stämbanden 

stängs först blir ansatsen hård, om luftströmmen kommer först sker en h-ansats och om 

stämbandsslutning och luftström kommer samtidigt kallas ansatsen mjuk. Den mjuka ansatsen 

brukar betraktas som normal i inom den västerländska konstmusiken. (Sundberg, 2001)  

Ansatsrör – hålrummet som finns mellan glottis och läppar, även inkluderande näshålan. 

(Sundberg, 2001) 

Aria – ett sångstycke för en ensam sångare till instrumentalt ackompanjemang, främst 

förekommande i operor och oratorier. (Jacobs, 1975)  

Egalisering – att röstens klang inte förändras mer än nödvändigt trots förändring av 

exempelvis tonhöjd och tonstyrka. (Sundberg, 2001) 

Formant – smala frekvensområden i övertonerna i en röst som förstärks genom resonans i 

röstapparatens ansatsrör. (Lindblad, 1992) 

Frasering – när en sångare eller annan musiker tydliggör de fraser som bygger upp en 

melodi och förhållandet de olika fraserna emellan. (Jacobs, 1975)  

Glissando – en snabb, oavbruten passage upp eller ner på skalan. Används också ibland för 

att beteckna en mjuk övergång mellan två toner utan att de mellanliggande tonerna framhävs. 

(Jacobs, 1975) 

Glottis – springan mellan stämbanden. (Sundberg, 2001) 

Koloratur – snabbare musikaliska rörelser och utsmyckningar i sång. (Brodin, 1985) 

Legato – när toner sjungs eller spelas utan pauser emellan. (Brodin, 1985) 

Stämbandsmassa – hur tjocka stämbanden är, vilket av vana sångare kan justeras med hjälp 

av omkringliggande muskler. (Sundberg, 2001) 

Syllabisk – en melodi som har en ton för varje stavelse. Motsatsen, en melodi där varje 

stavelse har flera toner, kallas melismatisk. (Brodin, 1985) 

Sångligt omfång – spännvidden mellan den lägsta och den högsta tonen en sångare eller 

sångerska kan sjunga på ett musikaliskt vis. (Jacobs, 1975) 

Struphuvud – en del av andningsapparaten som sitter mellan svalget och luftstrupen. 

Struphuvudet kan ibland synas utifrån och kan ha en lägre eller högre position (se figur 1). 

(NE, 2021) 
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Figur 1. Struphuvud i lägre position (till vänster) och högre position (till höger). 

(cvtresearch.com)  

 

Subglottalt tryck – lufttrycket i luftvägarna under glottis. (Se ”Glottis” ovan) (Sundberg, 

2001)  

Tessitura – det tonala normalläget för antingen ett musikstycke eller en sångröst. 

(Sundberg, 2001) 

Timbre – klangfärgen som en spelad eller sjungen ton har, vilket beror på hur tonens 

övertonsfördelning ser ut (se Övertoner nedan). (Jacobs, 1975) 

Tungrot – där tungan sitter fäst mot svalget. (Bjerge-Sköld, 2018) 

Vokalt register – en del av det sångliga omfånget (se ovan) som har liknande klang och 

skapas med hjälp av liknande stämbandsvibrationsmönster. (Sundberg, 2001) 

Övertoner – deltoner i ett spektrum som ligger ovanför grundtonen (den lägsta frekvensen 

i spektrat). (Lindblad, 1992)  
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4. Metod 
I följande kapitel beskrivs de metodologiska övervägningar som ligger till grund för arbetet 

samt beskrivningar av både den valda metoden för datainsamling och utformningen av just 

denna undersökning. Sist i kapitlet diskuteras resultatens kvalitet och hur arbetet tagit hänsyn 

till forskningsetiska riktlinjer. 

 

4.1 Metodologiska överväganden 

Studiens frågeställning rör sångares och sångpedagogers praktiska utövande av sin profession 

och resultaten kommer bestå av ord snarare än siffror. Då resultaten i första hand består av ord 

är det lämpligt att använda sig av en kvalitativ forskningsmetod då de brukar vara bättre på att 

hantera den typen av data jämfört med kvantitativa dito. (Bryman, 2018) 

I studien används kvalitativ intervju som metod för datainsamling eftersom vissa av 

forskningsfrågorna är svåra att besvara med andra metoder - det är exempelvis svårt att förstå 

vilka tankar som ligger bakom ett pedagogiskt beslut bara genom observation. Genom 

kvalitativa intervjuer finns dock möjlighet att ta del av informanternas resonemang och tidigare 

erfarenheter som ligger till grund för hur de agerar. (Bryman, 2018) 

I ett tidigt skede av arbetet fanns en idé av att använda sig av deltagande observation som 

en kompletterande datainsamlingsmetod, men då detta arbete utförs under Covid19-pandemin 

blev tyvärr alla forskningsmetoder som innebar fysisk kontakt, eller ens situationer där två 

människor behöver befinna sig i samma rum, uteslutna av smittskyddsskäl. 

 

4.2 Studiens fokus 

Studiens fokus ligger på att genom kvalitativa intervjuer med informanterna – som är bas- 

respektive basbarytonsångare och sångpedagoger inom den västerländska 

konstmusiktraditionen – kartlägga vad informanterna menar är typiska sångtekniska 

utmaningar förknippade med basröster, vilka bakomliggande faktorer som finns till dessa 

utmaningar samt hur de kan övervinnas. 

 

4.3 Kvalitativ intervju som metod för datainsamling 

Kvalitativa intervjuer används av forskare för att ta del av den/de intervjuades ståndpunkter i 

de för forskningen relevanta frågorna och jämfört med kvantitativa intervjuer är de kvalitativa 

intervjuerna mindre strikt planerade och genomförda. Den kvalitativa intervjuaren eftersträvar 
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en flexibilitet som gör det möjligt för intervjun att påverkas av vad intervjuobjektet tycker är 

relevant för sammanhanget, vilket kan medföra större möjligheter för forskaren att få bättre 

förståelse för intervjuobjektets åsikt. Denna flexibilitet medför att de olika intervjuerna i en 

kvalitativ undersökning skiljer sig åt och den data som samlas in under intervjuerna kan därför 

vara svår att generalisera, vilket påverkar resultatets validitet och reliabilitet negativt. Svaren 

som ges under en kvalitativ intervju är ofta fylliga och detaljerade och därför också svårare att 

koda och analysera än de tydliga och precisa svar som eftersträvas i kvantitativa intervjuer. 

Kvalitativa forskare menar dock att de problem med generaliserbarhet och analys som ett 

flexibelt intervjuupplägg kan innebära uppvägs av fördelarna avseende svarens detaljrikedom 

och intervjuobjektens möjlighet att påverka intervjun. (Bryman, 2018) 

 

4.3.1 Semistrukturerad intervju 

Inom kvalitativa intervjuer görs skillnad på ostrukturerad respektive semistrukturerad intervju. 

En ostrukturerad intervju innebär att forskaren som mest använder sig av en liten minneslapp 

eller liknande för att komma ihåg vilka teman som intervjun ska beröra och intervjun påminner 

mycket om ett vanligt samtal. Vid en semistrukturerad intervju utgår forskaren istället ifrån 

mer specifika frågeställningar om mer specificerade ämnen, men intervjuobjektet kan 

fortfarande prata relativt fritt och forskaren kan också ta sig friheter i form av att byta plats på 

intervjufrågor och till viss del ändra ordföljden i frågorna. I både ostrukturerad respektive 

semistrukturerad intervju kan forskaren följa upp svar med följdfrågor för att få 

intervjuobjektet att utveckla eller precisera sitt svar. (Bryman, 2018) 

Bryman (2018) menar att begreppen ostrukturerade och semistrukturerade är att betrakta 

som ytterligheter inom kvalitativa intervjuer och att många intervjuer hamnar någonstans 

mittemellan. De intervjuer som genomförs i denna studie befinner sig också någonstans mellan 

ostrukturerad och semistrukturerad, men då frågeställningarna rör väldigt specifika teman 

tenderar de åt det semistrukturerade hållet. 

 

4.4 Utformning av intervjuer 

I följande avsnitt beskrivs hur intervjuerna i denna studie utformades. Först beskrivs hur urvalet 

av informanter gick till. Därefter beskrivs de informanter som deltog i intervjuerna och 

avslutningsvis hur datainsamlingen genomfördes. 

 



2 
 
 

4.4.1 Urval 

För att kunna besvara forskningsfrågorna gjordes ett målstyrt urval av informanter utifrån att 

informanterna behövde uppfylla vissa kriterier. De behövde ha lång erfarenhet på hög nivå av 

både eget sjungande och sångpedagogik inom den västerländska konstmusiktraditionen och 

dessutom behövde de tillhöra röstfacken bas eller basbaryton.  Eftersom dessa kriterier inte 

ändrades under arbetets gång är den urvalsprocess som gjorts ett slags målstyrt urval som Hood 

kallar a priori-urval (citerad i Bryman, 2018). 

Sex personer fick frågan om att vara informanter och fyra av dem tackade ja. Bortfallet var 

således 33 %. 

 

4.4.2 Informanter 

Informanterna har alla mångårig erfarenhet av professionell sång, främst inom operagenren, 

och arbete som sångpedagoger. 

Informant 1 (Inf 1) har utbildat sig till sångpedagog och sångsolist på Kungliga 

Musikhögskolan i Stockholm och har dessutom tagit examen från Operahögskolan i 

Stockholm. Han har 30 års erfarenhet som frilansande professionell operasångare i 

basbarytonfacket och har dessutom mångårig erfarenhet från sångundervisning på gymnasium, 

folkhögskolor och i privat regi. 

Informant 2 (Inf 2) har utbildat sig till musiklärare med sånginriktning på Kungliga 

Musikhögskolan i Stockholm och också tagit examen från Operahögskolan i Stockholm. Han 

har 25 års erfarenhet som professionell operasångare i bas- och basbarytonfacket och har under 

tiden haft många privata sångelever på avancerad nivå. 

Informant 3 (Inf 3) har utbildat sig till sångsolist på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 

och dessutom tagit examen från Operahögskolan i Stockholm. Han har 35 års erfarenhet som 

professionell sångare, främst inom operagenren och i basfacket. Parallellt med sångarkarriären 

har han också haft många privata sångelever på avancerad nivå. 

Informant 4 (Inf 4) har utbildat sig till operasångare i Göteborg och Wien och har mer än 

30 års erfarenhet av professionell sång som bassolist i operagenren. Han har också mångårig 

erfarenhet som sångpedagog, både i Sverige och utomlands. 

 

4.4.3 Referensrepertoar 

I undersökningen fick informanterna bland annat analysera exempel ur repertoaren för 

bassångare inom opera, lieder/romanser och kantater/oratorier. Valet av repertoar gjordes 

utifrån författarens egna erfarenheter och i samråd med handledare. 
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4.4.4 Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes under perioden februari-mars 2021 i form av enskilda intervjuer via 

samtalsverktyget Zoom. Samtalen spelades in och transkriberades sedan. Informanterna fick 

intervjufrågorna (se Bilaga 2) skickade till sig i förväg för att få en chans att förbereda sina 

svar. En av informanterna skickade skriftliga svar på frågorna till mig innan intervjun. Detta 

skriftliga underlag medförde att just den intervjun blev lite kortare, men eftersom vi ändå sågs 

och jag hade möjlighet att be om förtydliganden och utvecklingar av resonemang anser jag inte 

att kvaliteten på denna datainsamling blev av lägre kvalitet än den som blev resultatet av övriga 

intervjuer.  

 

4.5 Analys 

Det transkriberade materialet analyserades med den metod som Bryman (2018) kallar tematisk 

analys. Utifrån forskningsfrågorna skapades teman och relevanta delar av datan 

kategoriserades utifrån vilket, eller vilka, av dessa teman som berördes. De teman och 

underteman som framkom i analysen kom sedan att ligga till grund för resultatkapitlet och i 

förlängningen även diskussionskapitlet. 

 

4.6 Resultatens kvalitet 

Enligt Lincoln & Guba (citerade i Bryman, 2018) kan kvaliteten på kvalitativa undersökningar 

inte bedömas utifrån begrepp som validitet och reliabilitet, som används vid kvantitativa 

undersökningar. Istället föreslår de begreppen tillförlitlighet och äkthet för att bedöma 

kvalitativa resultat.  

För att uppnå tillförlitlighet behöver den kvalitativa forskaren inte i första hand sträva efter 

en undersökning som är replikerbar, utan istället sträva efter att ge fylliga och detaljerade 

beskrivningar av en specifik företeelse, vilket ger andra forskare möjlighet att använda datan i 

andra kontexter. Dessutom kan den kvalitativa forskaren använda sig av respondentvalidering, 

då de personer som ingått i undersökningen får ta del av resultatet och bekräfta att forskaren 

gett en rättvis bild av det undersökta. (Lincoln & Guba i Bryman, 2018) Så har skett i denna 

undersökning, då informanterna fick läsa igenom det transkriberade materialet för att 

säkerställa att de inte blivit felciterade eller att något missförståtts. 

Begreppet äkthet innehåller enligt Lincoln & Guba (citerade i Bryman, 2018) en strävan 

efter att ge en rättvis bild av det undersökta fenomenet. Under intervjuerna försökte jag ge en 



2 
 
 

rättvisande bild genom att inte delge informanterna mina personliga tankar och synpunkter, 

utan istället låta informanterna dela med sig av sina åsikter. För att försäkra mig om att jag 

förstått informanterna rätt ställde jag följdfrågor eller bad om förtydliganden när så behövdes.  

 

4.7 Etiska frågor 

I enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer som presenteras i publikationen ”God 

Forskningssed” (Vetenskapsrådet, 2017) och riktlinjerna för informerat samtycke som 

presenteras på www.codex.uu.se (Uppsala universitet, 2021) har informanterna på ett språk de 

kan förstå delgetts både skriftlig och muntlig information om den övergripande planen för 

forskningen, forskningens syfte, hur forskningsdatan kommer att samlas in och förvaras, vem 

som är forskningshuvudman samt att deras deltagande är frivilligt och när som helst kan 

avbrytas utan att informanten behöver ange skäl till avbrytandet. För att minimera risken för 

intressekonflikter är också samtliga informanter anonyma. Samtycket har inhämtats genom att 

informanterna skrivit under en samtyckesblankett (se Bilaga 1) samt att de vid intervjustart 

givit ett muntligt samtycke. 
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5. Resultat 
Utifrån den tematiska analys som beskrivits i metodkapitlet ovan presenteras i detta kapitel 

informanternas svar på intervjufrågorna (se bilaga 2). Under den första underrubriken 

presenteras vilka sångtekniska utmaningar som informanterna nämnt som särskilt relevanta för 

bassångare att arbeta med. Under den andra underrubriken presenteras vad informanterna sagt 

om hur de upptäcker sångtekniska utmaningar och under den tredje underrubriken återges 

informanternas metoder för att ta sig an sångtekniska utmaningar. Under den fjärde 

underrubriken presenteras vad informanterna angett som de viktigaste och mest relevanta 

bakomliggande faktorerna till sångtekniska utmaningar. Den femte avdelningen innehåller de 

sångtekniska utmaningar som informanterna förknippade med tre exempel ur repertoaren för 

bassångare (Bach, 2003; Tjajkovskij, 1992; Wolf, u.å.) och avslutningsvis presenteras som en 

sjätte underkategori de egna exempel från repertoaren för bassångare som informanterna menar 

är förknippade med typiska sångtekniska utmaningar.  

 

5.1 Sångtekniska utmaningar 

Här presenteras de sångtekniska utmaningar som informanterna angivit som typiska för 

bassångare. Utmaningarna delas upp i två underrubriker: klangliga utmaningar och fysiska 

utmaningar. Denna uppdelning utgör inte en allmänt vedertagen uppdelning av sångtekniska 

utmaningar och den är heller inte oproblematisk då det i praktiken inte går att skilja det fysiska 

från det klangliga på något enkelt sätt. Klangfärgen är ju till exempel direkt avhänging den 

fysiologiska miljö i vilken den alstras och även de fysiska aspekterna av sångtekniken, 

exempelvis stödfunktionen, är ju till syvende och sist aktuella för att skapa den klang sångaren 

eftersträvar. Uppdelningen i klangligt och fysiskt har skapats för att både synliggöra denna 

växelverkan som oundvikligen uppstår mellan klangligt och fysiskt och samtidigt kunna belysa 

enskilda faktorer som konstituerar sångtekniken. 

 

5.1.1 Klangliga utmaningar: struphuvudsposition, övertoner och klanglig 

frihet 

Samtliga informanter menar att det finns en tendens hos bassångare, inte minst yngre 

bassångare, att förmörka sin klang genom att trycka ner struphuvudet, framförallt i den övre 

delen av det sångliga omfånget. Inf 1: ”Det nedtvingade struphuvudet, övertäckta klangen är 

också en sjuka ibland framförallt lägre, riktiga basar.” Inf 4: ”Ett grundläggande problem för 

nästan alla unga basar är att de högsta tonerna c1, d1, e1 inte låter så mörkt egaliserade som 
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sångaren själv önskar och börjar mörkfärga rösten (”burka”).” En av informanterna uppger att 

han själv som ung sångare hade en ljusare klang och högre struphuvud än optimalt, men anser 

samtidigt att detta är ett ovanligare problem hos låga röster jämfört med en för mörk klang med 

för lågt struphuvud. 

Informanterna anger också att hitta övertoner och ett vokalt fokus som en viktig utmaning 

för bassångare. De menar att det även gäller andra röstfack, men en basröst är extra beroende 

av sina övertoner för att höras, främst i operasammanhang, där en stor utmaning är att få rösten 

att bära igenom en orkesterklang.  

Alla fyra informanter nämner också sökandet efter en fri och öppen klang som en viktig 

aspekt av sångteknik. Inf 2: ”Jag pratar mycket om […] andning kontra muskelarbete i kroppen 

[…] i någon sorts sökande efter en ton som är så fri som möjligt.” Även detta sökande efter en 

fri ton menar informanterna gäller alla röstfack, men då en förmörkning av klangen kan bidra 

till en klanglig ofrihet kan det vara särskilt angeläget att arbeta med för bassångare. 

Informanterna använde flera olika begrepp för att beskriva denna frihet (”fri klang”, ”fri ton”, 

”fri sånginställning”, ”vokal frihet”, med flera), men jag har tolkat dessa som synonymer och 

för att undvika missförstånd kommer klanglig frihet att användas i resten av uppsatsen. 

 

5.1.2 Fysiska utmaningar: koordination, flexibilitet och stödfunktion 

De fysiska utmaningarna inom sångteknik handlar, enligt informanterna, i stor utsträckning om 

att hitta balans och koordination mellan olika aspekter av röstproduktion: hela röstapparaten är 

på något sätt sammankopplad och det kan vara svårt – ibland till och med kontraproduktivt – 

att isolera enskilda delar av sångtekniken. Med detta i åtanke finns det ändå aspekter av 

sångteknik som kan behöva övas specifikt för att fungera på ett tillfredsställande sätt. Nedan 

följer de fysiska aspekter av sångteknik som informanterna har angett kan innebära extra 

utmaningar för bassångare. Sist i detta avsnitt presenteras också informanternas reflektioner 

kring det svårdefinierade begreppet vokal stödfunktion. Informanterna menar inte att 

stödfunktionen på något sätt är specifik för bassångare utan väsentlig för alla sångare, men 

eftersom det vokala stödarbetet ligger till grund för all sångteknik tas det ändå upp här. 

Informanterna menar att det är viktigt för alla sångare att arbeta upp en vokal flexibilitet och 

då det ofta inte faller sig naturligt för en bas är det något en bassångare behöver lägga tid och 

energi på. Inf 4: ”det finns någonting som gör att vi [bassångare] inte har den här lättheten […] 

när det gäller koloratur av olika slag som tenorer och höga sopraner har […].” Dessutom menar 

informanterna att det kan vara svårare för än bassångare, jämfört med andra röstfack, att snabbt 
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röra sig igenom sitt sångliga omfång. Särskilt i ett lågt läge är koloraturer eller andra snabbare 

musikaliska rörelser en utmaning. 

Vidare säger informanterna att alla röster har sina registerövergångar på olika ställen i 

rösten. Att ha registerövergångar är alltså inte något specifikt för basröster, men mellan vilka 

toner dessa registerövergångar sker skiljer sig mellan röstfacken. Informanterna menar att en 

av de tydligaste och viktigaste registerövergångarna, det så kallade passaggiot, sker vid 

ettstrukna d och ettstrukna ess för bassångare och något högre för högre röstfack. Att lära sig 

sjunga i och över passaggiot är enligt informanterna extra angeläget för en bassångare, då dessa 

toner är mycket vanligt förekommande i repertoaren. Förutom den registerövergång som ligger 

runt ettstrukna d och ettstrukna ess menar informanterna att det finns flera andra 

registerövergångar i rösten. 

Informanterna säger att bassångare oftare än barytonsångare och tenorsångare befinner sig 

i den allra översta delen av sitt sångliga omfång, vilket kan bli en särskild utmaning för yngre 

bassångare då informanterna också menar att det tar lång tid för en basröst att skaffa sig 

höjdtoner som är egaliserade med den övriga rösten. Att sjunga i ett högt läge är mycket 

energikrävande och risken för överarbete och rösttrötthet är stor. Dessutom, menar 

informanterna, kan det finnas en oro hos bassångare att toner i den lägre delen av rösten inte 

hörs, vilket leder till risk för överarbete även i ett lägre läge och risken för rösttrötthet ökar 

ytterligare. Fysisk ansträngning i samband med sjungandet kan innebära ännu en dimension 

till risken för rösttrötthet. Inf 1: ”Mycket andhämtning och flämtning och svettning också. Som 

också påverkar slemhinnan givetvis. […] Du kan ju räkna ut det, alltså att stämbanden blir 

uttorkade och trötta.”  

Den vokala stödfunktionen menar informanterna är väsentlig för alla sångare, oavsett 

röstfack. De hävdar att grunden till all sångteknik är ett välfungerande vokalt stöd, en flexibel 

och dynamisk kroppskontroll som ger sångaren tillfredsställande kontroll över luftflödet. 

 

5.2 Upptäcka sångtekniska utmaningar 

Nedan presenteras vad informanterna säger om hur de upptäcker sångtekniska utmaningar. 

Även här används min uppdelning i klangliga respektive fysiska utmaningar. 

 

5.2.1 Klang 

För att upptäcka om en bassångare förmörkar sin klang menar informanterna att man kan titta 

efter en nedtryckt struphuvudsplacering, vanligen i kombination med en spänning i halsen och 

lyssna efter en klang som låter ihålig och konstlad. 
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För att identifiera en brist på övertoner och vokalt fokus kan man enligt informanterna lyssna 

efter just övertoner och efter hur bra rösten bär, särskilt i större utrymmen och till ljudstarkt 

ackompanjemang. 

En ofri klang kan enligt informanterna upptäckas genom att kontrollera om sångaren har 

onödiga spänningar när hen sjunger. Inf 3: ”[…] vad som händer då är ju oftast att man får 

någon form av spänningar. […] Och i 98 procent av fallen sitter den i käken. [...] Käken är 

roten till allt ont.” Andra typer av spänningar som informanterna nämnt som orsaker till en ofri 

klang är spänning i tungroten och låsning och spänning i halsen. 

 

5.2.2 Fysiska utmaningar 

Enligt informanterna kan det vara svårt att upptäcka att det är just koordinationen mellan olika 

aspekter av sångtekniken som brister, men de menar att man dels kan vara observant på en 

sångteknik som inte anpassar sig efter de krav som musiken ställer för stunden och även att 

sångaren ägnar väldigt mycket uppmärksamhet åt någon specifik del av sångtekniken. 

Bristande vokal flexibilitet kan enligt informanterna ta sig uttryck i en oförmåga (och till 

viss del ovilja) till att röra sig snabbt mellan olika tonhöjder och olika delar av rösten samt en 

oförmåga att anpassa volymen på sången.  

Informanterna menar att ofärdighet i att ta sig igenom registerövergångar, främst det som 

kallas passaggiot, kan resultera i en alltför bred och öppen klang på höjden som dels blir 

ansträngande att sjunga, dels gör det omöjligt att nå högre toner. En informant delar med sig 

av en självupplevd erfarenhet där han på grund av överansträngning i rösten överhuvudtaget 

inte kunde använda sig av de övre delarna i rösten. Trots att talregistret fungerade relativt bra 

tog det sångliga omfånget tvärt slut vid lilla A. 

För att kunna upptäcka utmaningar som är förknippade med att ligga i ett högt läge menar 

informanterna att det är viktigt att sångare och sångpedagog är medvetna om vad som är högt 

läge för en bassångare, särskilt om sångpedagogen själv har en högre röst och därför själv inte 

uppfattar partiet eller stycket som högt. Det är dessutom viktigt att både sångare och pedagog 

är medvetna om att en yngre bas till en början förmodligen kommer att ha en ljusare klang i 

den övre delen av omfånget jämfört med längre ner i rösten. För att undvika problem med 

överarbete och rösttrötthet menar informanterna att det är viktigt att vara vaksam på hur mycket 

sångaren sjunger i ett högt läge och dessutom kontrollera att sångaren inte överarbetar i det 

lägre läget. Särskilt angelägen blir denna kontroll när sången sker i kombination med kroppslig 

ansträngning. 
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Att det vokala stödarbetet inte fungerar optimalt kan, enligt informanterna, upptäckas 

genom att röstens klang förändras i olika delar av omfånget, att sångaren har svårt att anpassa 

rösten efter det som händer musikaliskt i en fras och att sångarens kontroll över luftflödet ibland 

fallerar. Detta kan också påverka många andra aspekter av sångteknik och vissa informanter 

menar att så gott som alla sångtekniska problem kan härledas till ett bristande vokalt stödarbete. 

 

5.3 Ta sig an sångtekniska utmaningar 

Nedan presenteras vad informanterna säger om hur sångare kan ta sig an sångtekniska 

utmaningar. Även här används min uppdelning i klangliga respektive fysiska utmaningar. 

 

5.3.1 Klang 

För att möta de klangliga utmaningarna menar informanterna att det är flera saker som behöver 

samverka. Svårigheter att hitta sin optimala, mest bäriga klang kan ha sin grund i många olika 

saker som ofrånkomligen påverkar varandra. Det finns ändå, enligt informanterna, vissa 

åtgärder som kan riktas mot de olika delarna av utmaningarna. 

En alltför mörk klang kan, enligt informanterna, avhjälpas genom att sångaren blir medveten 

om sin struphuvudsplacering och sedan strävar efter att hitta en position där struphuvudet 

varken är alltför högt eller alltför lågt. Inf 1: ”[…] låt struphuvudet hänga i sin tyngd.” 

Dessutom menar informanterna att man kan ha hjälp av mentala bilder av att inte placera 

klangen alltför långt bak och ned samt en medvetenhet om att man inte behöver skapa ett mer 

”basigt” ljud än det som är naturligt. Inf 2: ” Och är du bas så är du bas och då låter du som en 

bas.” Något informanterna ofta lyfter fram är också att det är viktigt att låta en basröst utvecklas 

över tid. En yngre bassångare har ofta en ljusare klang i övre delen av omfånget och att alltför 

tidigt tvinga en yngre basröst att låta som en äldre röst kan vara hämmande för utvecklingen. 

Inf 4: ”[…] en basröst ska vårdas som ett gammalt fint portvin. […] Lagras länge.” 

För att främja en övertonsrik klang nämner informanterna några aspekter som viktiga och 

relevanta. För det första menar de att det är viktigt för en sångare att inse att det är just 

övertonerna i klangen som ger bärighet och volym och att det är sökandet efter övertoner och 

ett vokalt fokus som är vägen till att kunna projicera sin röst i ett större sammanhang. I sökandet 

efter övertoner och vokalt fokus menar informanterna att det är viktigt att ha ett fritt och jämnt 

luftflöde, inte alltför mörka vokalfärger samt en höjd mjuk gom. 

En fri och öppen klang kan, menar informanterna, uppnås genom att sångaren arbetar för att 

undvika en överkompression i röstapparaten och medföljande spänningar och låsningar i 

halsen. Sångaren bör istället fokusera på luftflödet och lita på att den övertonsrikedom som ett 
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fritt luftflöde genererar ger mer bärighet och volym än den överkompression som kan skapas 

med muskulärt arbete. Dessutom menar informanterna att fokus på luftflöde kan avhjälpa andra 

spänningar, exempelvis i käke och tungrot. Att hitta avslappning i sångtekniken menar 

informanterna är viktigt för öppenheten eftersom det finns många muskler som stänger igen 

olika delar av röstapparaten när de aktiveras och mycket färre muskler som arbetar för att öppna 

upp. Informanterna nämner också att en fri och öppen klang gynnas av att sångaren inte 

använder alltför mycket stämbandsmassa i den högre delen av sitt omfång. 

 

5.3.2 Fysiska utmaningar 

För att utveckla koordinationen mellan olika delar av sångtekniken menar Inf 4 att det är viktigt 

att göra sångtekniska övningar genom hela det sångliga omfånget för att bli bekant med hur 

rösten fungerar och kunna släppa tankar på sångteknik när man väl står på scenen. 

Informanterna menar också att det är viktigt att inte fokusera alltför mycket på en enskild 

aspekt, utan att försöka ha ett helhetsperspektiv på sångtekniken. Dessutom är det viktigt för 

både sångare och pedagog att vara medvetna om att det tar tid för koordinationen att infinna 

sig och att lita på att den gör det om den får tid. Inf 3: ”Och just det här organiska, att... att 

allting hör samman. Men det gör det på ett mycket, mycket smart vis. Och det sköter kroppen 

om man bara låter den göra det.” 

Informanterna menar att den vokala flexibiliteten och smidigheten kan utvecklas genom att 

arbeta med repertoar som ställer krav på snabba musikaliska rörelser genom omfånget, 

exempelvis barockmusik. Det är också viktigt att som bassångare våga prova att sjunga 

snabbare rörelser, trots att det kanske inte faller sig naturligt från början. Dessutom menar 

informanterna att en nyckel till att hitta vokal flexibilitet är att fokusera på att sjunga på ett fritt 

och jämnt luftflöde och undvika överkompression i röstapparaten. 

Att bli skicklig på att sjunga igenom olika registerövergångar kräver enligt informanterna 

först och främst att man vet på vilken tonhöjd registerövergångarna sker. Flera informanter ger 

en mental bild av den registerövergång som kallas passaggiot, den som för en bas inträffar 

ungefär vid ettstrukna d, som påminner om ett timglas. Bilden går ut på att sångaren kan tänka 

bredare och större upp till passaggiot, men i själva passaggiot behöver inställningen bli smalare 

för att ovanför passaggiot bli bredare igen. Informanterna lyfter också fram att det kan vara 

gynnsamt att inte använda en alltför bred och flack munposition vid sång genom passaggiot. 

Dessutom ger informanterna exempel på övningar som kan hjälpa en sångare att ta sig igenom 

passaggiot och andra registerövergångar. Övningarna går ut på att sångaren sjunger ganska 

svagt på antingen en smal och liten vokal (exempelvis ett svenskt [o]) eller en frikativ 



2 
 
 

(exempelvis ett svenskt [v]) från ett läge över registerövergången, ner igenom och förbi. Om 

sångaren av olika anledningar har svårt att komma åt den övre delen av rösten kan övningarna 

också utföras nerifrån och upp, men informanterna menar att uppifrån och ner är att föredra om 

det är möjligt. Under övningen strävar sångaren efter att behålla ett jämnt luftflöde, att klangen 

förändras så lite som möjligt och att själva registerövergången sker utan brott eller 

okontrollerade hopp i rösten.  

För att möta utmaningen att det inom basrepertoaren är mycket vanligt med toner i den övre 

delen av bassångares sångliga omfång menar informanterna att det är viktigt att bassångare inte 

använder sig av alltför mycket stämbandsmassa vid sång i högt läge. Inf 2: ”Även här att man 

försöker att hitta en så... så korrekt och fri placering av tonen som möjligt, så att man inte 

bygger upp en massa [stämbands]massa mot höjden, till exempel, vilket är lätt hänt.” Dessutom 

menar informanterna att det är viktigt för en bassångare att lära sig sjunga genom passaggiot 

(se ovanstående stycke) och att vara medveten om att det tar tid för den översta delen av en 

basröst att egaliseras med den övriga rösten. För att undvika överarbete och rösttrötthet menar 

informanterna att det är viktigt att dels fokusera på vokal smidighet och övertonsrikedom 

snarare än kraft och överkompression, dels att vara vaksam på hur mycket bassångaren sjunger 

i ett högt och krävande läge, särskilt i kombination med fysisk ansträngning. Inf 4: ”Att sjunga 

för stora och för tekniskt för krävande roller tidigt kan förstöra en hel karriär.” 

En fungerande vokal stödfunktion kräver enligt informanterna en aktivitet i stora delar av 

kroppen, främst i överkroppen, i syfte att kontrollera luftflödet som passerar genom 

röstapparaten. Informanterna poängterar dessutom att det är viktigt att aktiviteten i 

överkroppen inte får bli för hård och statisk. Inf 1: ”[…] stödfunktionen måste vara elastisk.[…] 

Och kunna jobba snabbt. För inandning, avspänning, anspänning måste finnas en elasticitet i 

det där. Så att det inte blir hårt.” Ytterligare en viktig aspekt av den vokala stödfunktionen är 

enligt informanterna att den måste vara igång innan tonen sätts an och pågå tills efter att tonen 

eller frasen avslutats. 

 

5.4 Bakomliggande faktorer till sångtekniska utmaningar 

Nedan presenteras det som informanterna har angivit som bakomliggande faktorer till 

sångtekniska utmaningar. Faktorerna presenteras i fyra kategorier: mentala, musiksociala, 

tidsfaktorer och vokal mognad samt vokal självbild. Dessa kategorier är inte allmänt 

vedertagna, utan har skapats i syfte att synliggöra de resultat som framkommit av forsknings- 

och intervjufrågorna. 
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5.4.1 Mentala faktorer 

Informanterna menar att mentala faktorer kan ha stor inverkan på en sångares förmåga att 

prestera oavsett vilket röstfack de tillhör, och informanterna ger flera exempel på sångare som 

har fått avbryta sin sångarkarriär på grund av mentala problem snarare än vokala. 

 

Inf 2: ”Men också att alla de aspekterna som man då kan lägga in i det här 
som handlar om... om andning, stöd, fokus, resonans, flöde, hela den biten. 
Att det naturligtvis också påverkas i hög grad av mentala aspekter och liksom 
bakomliggande rädslor eller... eller vad det nu kan vara.” 

 

Något informanterna uppger som mer specifikt för basfacket är en rädsla för att inte höras 

igenom orkestern, vilket kan leda till vokalt överarbete och i förlängningen rösttrötthet.  

 

5.4.2 Musiksociala faktorer 

Enligt informanterna är det i modern populärmusik mycket ovanligt med basröster som 

solosångare. Detta gör att bassångare har färre förebilder och det finns inte ett lika tydligt 

klangideal för lägre röster. Även inom den västerländska konstmusiktraditionen, främst inom 

körsången, menar informanterna att många unga bassångare inte får den uppmärksamhet, det 

stöd och den hjälp de behöver för att utvecklas. Inf 3 menar att det är vanligt att bassångare, 

särskilt med lite större röster, blir nedtystade i körer för att inte överrösta andra sångare och att 

detta kan vara problematiskt om de senare ska sjunga solo och då ska försöka få tillgång till 

hela sin röst och hela sin volym. 

Informanterna menar också att det idag inom operavärlden finns en trend som innebär att 

sångare ska sträva efter en mörk klangfärg. Denna strävan efter mörk klangfärg kan vara 

särskilt kontraproduktiv för unga bassångare som enligt informanterna ändå har en tendens att 

förmörka sin klang, särskilt i den övre delen av det sångliga omfånget. Dessutom menar 

informanterna att det finns en kultur bland lägre röster i operasammanhang att man ska odla ett 

vokalt beteende som innefattar mörk klangfärg, stark volym och hårda ansatser. Särskilt de 

hårda ansatserna kan enligt informanterna innebära svårigheter i att sjunga legato med ett 

elastiskt och dynamiskt vokalt stödarbete. 

Inf 3 lyfter också fram att det är problematiskt att mycket musik som produceras idag, även 

inspelningar av musik inom den västerländska konstmusiktraditionen, är tillrättalagd i 

efterhand och den ger således inte oerfarna sångare en rättvisande bild av hur musik framförd 

live låter. 
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5.4.3 Tidsfaktorer och vokal mognad 

Informanterna lyfter flera gånger fram att det tar längre tid för en basröst att ”mogna” jämfört 

med andra röstfack. Här kan också nämnas att jag inte hittat någon litteratur som använder 

begreppet vokal mognad på det sätt som informanterna gör. Den litteratur jag hittat som berör 

röst och mognad handlar mer om hur en äldre röst kan hållas i trim och jag förstår det som att 

informanterna istället använder begreppet vokal mognad som att rösten ”växer färdigt” eller 

”faller på plats” när den mognat. Det är informanternas sätt att använda sig av begreppet vokal 

mognad som kommer att användas vidare i detta arbete. Informanterna menar att basrösternas 

relativt sena mognande är förknippat med problem. Framförallt kan det innebära att unga 

bassångare tappar motivationen och slutar arbeta på sin sång innan de hunnit mogna vokalt och 

uppnått sin fulla potential. Många stipendier har dessutom enligt informanterna en övre 

åldersgräns för hur gammal man får vara för att söka och ofta är den åldersgränsen strax under 

30, vilket är innan många basröster mognat färdigt. Inf 4 framhåller också att det idag finns 

färre fasta tjänster på operahus jämfört med tidigare, vilket också missgynnar bassångare då de 

skulle behöva få utvecklas i lugn och ro i en operaensemble. 

 

5.4.4 Vokal självbild 

Informanterna menar att det bland yngre bassångare är vanligt att ha en vokal självbild som 

inte stämmer. Detta kan ta sig uttryck i att sångaren egentligen låter ljusare eller mörkare än 

den tror, starkare eller svagare än den tror och ibland också bättre eller sämre än man tror. Detta 

kan göra att sångaren överkompenserar genom att exempelvis förmörka sin klang alltför 

mycket eftersom den tror att den låter för ljust eller genom att vokalt överarbeta när rösten 

egentligen redan bär igenom. Informanterna menar också att det är viktigt att skapa sin egen 

vokala identitet och ideal att sträva efter. Inf 4: ”Det är bra att lyssna på de stora sångarna, men 

absolut inte härma dem.”  

 

5.5 Sångtekniska utmaningar kopplade till specifik 

repertoar 

Här presenteras de sångtekniska utmaningar som informanterna förknippar med tre stycken ur 

repertoaren för bassångare: Furst Gremins aria ur ”Eugen Onegin” av Pjotr Tjaikovskij, 

Quoniam tu solus sanctus ur ”H-mollmässan” av Johann Sebastian Bach och Wohl denk’ ich 

oft ur ”Michelangelo-lieder” av Hugo Wolf. Under respektive underrubrik presenteras också 

informanternas förslag på sätt att möta dessa utmaningar.  
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5.5.1 Furst Gremins aria ur ”Eugen Onegin” av Pjotr Tjaikovskij 

Flera av informanterna har sagt att Furst Gremins aria är en mycket utmanande aria som inte 

lämpar sig för oerfarna sångare. Utmaningarna i arian består enligt informanterna i att arian är 

lång och Inf 3 betonar särskilt att det är ont om pauser. Flera av informanterna menar att det är 

lätt att som sångare dras med i musikens stigande intensitet, vilket kan leda till muskulära 

spänningar och en försämrad vokal stödfunktion. För att avhjälpa detta menar informanterna 

att det är viktigt att sångaren disponerar sin energi över arian, litar på en övertonsrik klang 

snarare än överkompression för att uppnå bärighet i rösten och att hela tiden ha ett förberett 

vokalt stödarbete innan varje fras. 

Informanterna nämner också att det är viktigt att få en flödig legatosång genom hela arian, 

något som blir extra utmanande eftersom den konsonantrika ryska texten och den syllabiska 

melodistrukturen kan locka sångaren till att göra kortare, mer avhuggna fraser. 

Dessutom menar informanterna att en utmaning med stycket är att många höga toner 

sammanfaller med smala vokaler, ofta ett [i]. Inf 3 lyfter fram just vokalplaceringen på dessa 

höga toner på smala vokaler som den enskilt största utmaningen hans elever stött på i detta 

stycke. För att komma tillrätta med det menar informanterna att det kan vara tillrådligt för 

sångaren att försöka härma inställningen från en öppnare vokal, exempelvis [a] eller [å], när 

den ska sjunga de smalare vokalerna. En ytterligare utmaning som Inf 3 lyfter fram är att dessa 

högsta toner är just ettstrukna ess, vilket är en passaggio-ton för många bassångare. Därför är 

det viktigt att sångaren är van att sjunga i och över sitt passaggio om han ska klara av att sjunga 

arian på ett tillfredsställande sätt. (se avsnitt 5.1.4 om fysiska utmaningar) 

 

5.5.2 Quoniam tu solus sanctus ur ”H-mollmässan” av Johann Sebastian 

Bach 

Informanterna menar att ett övergripande problem med detta stycke och annan musik från 

samma tidsperiod är att notbildens information är ganska knapphändig. Det finns en stor 

spridning i tempo mellan olika versioner och dessutom förekommer arian i olika tonarter 

beroende på om den framförs med historisk stämning, så kallad barockstämning, eller modern 

stämning. Att vissa grundläggande element av stycket förändras påverkar i sin tur vilka 

utmaningar bassångaren ställs inför och hur stor respektive utmaning blir. Det finns dock några 

övergripande utmaningar som informanterna har lyft fram. 

En av de största utmaningarna är enligt informanterna att mycket av sångstämman ligger i 

ett lågt läge och att instrumentationen i den ackompanjerande orkestern till stor del ligger i 
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samma läge som bassolisten. Båda dessa faktum gör att det kan vara svårt för sångaren att bära 

igenom orkesterklangen och det finns en risk att sångaren i ett försök att låta starkare trycker 

på muskulärt med överkroppen och skapar ett högt tryck i glottis. Informanterna menar att det 

är bättre att istället fokusera på ett jämnt luftflöde och en fri och övertonsrik klang för att höras 

genom orkestern. 

Stycket innehåller också många snabba musikaliska rörelser och en del stora tonala språng. 

Informanterna anser att det ställer krav på sångarens vokala smidighet och flexibilitet och 

eftersom vissa språng och fraser går upp högt i det sångliga omfånget krävs det också att 

sångaren är skicklig på att sjunga i och över sitt passaggio. 

Omvänt finns det också snabba koloraturer i lågt läge, något som informanterna menar också 

är en utmaning då basrösten, liksom andra rösttyper, tenderar att vara mindre snabbrörlig i ett 

lågt läge. Att hitta en balans mellan tydliga ansatser och legatoflöde i kombination med en 

medveten frasering är enligt informanterna det som behövs för att kunna utföra koloraturerna 

på ett tillfredsställande vis.  

 

5.5.3 Wohl denk’ ich oft ur ”Michelangelo-lieder” av Hugo Wolf 

I början av Wohl denk’ ich oft menar informanterna att det finns en utmaning att frasera efter 

texten och inte utifrån melodin. Inf 2 menar att det är flera tillfällen där frasens höjdpunkt sker 

på den lägsta tonen, något som kan göra det svårare att skapa en tydlig frasering. Att vara 

medveten om detta, disponera sin energi över hela stycket och att förbereda det vokala 

stödarbetet innan frasen börjar är nycklar som informanterna lyfter fram för att möta denna 

utmaning. 

I slutet av sången ligger melodin högt och informanterna menar att det finns en risk att 

sångaren brister i sitt vokala stödarbete och att klangen inte blir egaliserad med det som skett 

tidigare. Informanterna lyfter fram ett medvetet vokalt stödarbete som sker i god tid i 

kombination med en förmåga att sjunga i och över sitt passaggio som nycklar till att möta dessa 

utmaningar. 

Inf 2 menar att den konsonantrika tyska texten kan göra det svårare att bibehålla 

legatofraseringen och att den komplicerade harmoniken i kombination med den stundtals 

kromatiska melodin kan ge upphov till spänningar hos sångaren, vilket i sin tur genererar en 

ofri klang. Inf 2 anser att sångaren bör sträva efter ett jämnt luftflöde och en klanglig frihet 

trots textens och melodins utmaningar.    
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5.6 Repertoarexempel 

Nedan följer de exempel ur repertoaren för basröst som informanterna menar är typiska 

utmaningar. I samband med själva exemplet presenteras också vilken eller vilka sångtekniska 

utmaningar som är förknippade med stycket och i förekommande fall informanternas förslag 

på hur sångaren kan ta sig an utmaningarna. Repertoarexemplen har delats in i tre 

underkategorier och även här har jag använt mig av uppdelningen av sångtekniska utmaningar 

i klangliga och fysiska (se diskussion om denna uppdelning under 5.1 Sångtekniska 

utmaningar). Förutom dessa två kategorier nämnde informanterna vissa utmaningar som inte 

föll in under någon av kategorierna och dessa presenteras under övriga typer av utmaningar. 

Många exempel är dock förknippade med utmaningar ur flera kategorier, men för läsbarhetens 

skull har de tvingats in under någon av rubrikerna. De beskrivningar av musiken och de 

sångtekniska utmaningarna som presenteras nedan är de enskilda informanternas beskrivningar 

och det kan tänka sig att andra sångare och sångpedagoger har andra åsikter i frågan. Efter 

varje exempel anges inom parentes vilken eller vilka informanter som givit just det exemplet.  

 

5.6.1 Klangliga utmaningar i repertoarexempel 

Nedan följer de repertoarexempel som informanterna främst förknippar med sångtekniska 

utmaningar som jag sorterat in under klangliga utmaningar. Det kan röra sig om exempelvis 

klangfärgning, klanglig öppenhet och volymkontroll.  

Rollen Raimondo i ”Lucia di Lammermoor” av Gaetano Donizetti är ett stort parti med stort 

omfång och expansiva höga fraser. Detta kräver att sångaren inte förmörkar sin klang för att 

generera tillräckligt med övertoner för att höras över orkestern. (Inf 4) 

 

 

Figur 2. Utdrag ur Raimondos Dalle stanze ove Lucia ur ”Lucia di Lammermoor” av Gaetano 

Donizetti 

  

The trumpet shall sound ur ”Messias” av Georg Friedrich Händel har en hög tessitura och 

är vokalt konditionskrävande. Det är viktigt för sångaren att arbeta med sitt vokala stöd och 

vara noga med struphuvudsposition och övertonsspektrum för att hitta en klang som är både 
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musikaliskt tilltalande och smidig och lättrörlig. Det kan vara gynnsamt att arbeta på de svåra 

delarna isolerat först för att lära sig ett korrekt vokalt beteende från början. (Inf 1) 

 

 

Figur 3. Utdrag ur The trumpet shall sound ur “Messias” av Georg Friedrich Händel. 

 

”Sången om loppan” av Modest Musorgskij kräver öppenhet i kropp och strupe för att få 

det avslutande skrattet i högt läge naturligt. Inf 4 refererar särskilt till inspelning med Fjodor 

Sjaljapin (YouTube.com, 2021a) (Inf 4) 

 

 

Figur 4. Utdrag ur ”Sången om Loppan” av Modest Musorgskij. 

 

”Litanei auf das Fest Aller Seelen” av Franz Schubert erbjuder en utmaning att sjunga svagt 

och lätt i högt läge, något som kan vara särskilt utmanande för en bas. (Inf 4) 

 

 

Figur 5. Utdrag ur ”Litanei auf das Fest Aller Seelen” av Franz Schubert. 
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Il grand inquisitor ur ”Don Carlo” av Giuseppe Verdi kan locka sångaren att använda sig 

av kraft och överkompression istället för att fokusera på övertonsrikedom och vokalt fokus. 

(Inf 3) 

 

 

Figur 6. Utdrag ur Il grand inquisitor ur “Don Carlo” av Giuseppe Verdi. 

 

Il lacerato spitio ur ”Simon Boccanegra” av Giuseppe Verdi innehåller flera nedåtgående 

fraser som kräver precision i intonation och klangfärg från sångaren. (Inf 4) 

 

 

Figur 7. Utdrag ur Il lacerato spirito ur ”Simon Boccanegra” av Giuseppe Verdi. 

 

5.6.2 Fysiska utmaningar i repertoarexempel 

Nedan följer de repertoarexempel som informanterna främst förknippar med sångtekniska 

utmaningar som jag sorterat in under fysiska utmaningar. Det kan röra sig om exempelvis vokal 

flexibilitet, vokalt omfång, legatosjungande och registerövergångar.  

”Juloratoriet” av Johann Sebastian Bach innehåller många höga toner i baspartiet och ställer 

krav på god röstkondition, vokal smidighet och flexibilitet och skicklighet i att sjunga genom 

och över passaggiot. Arian Grosser Herr nämndes av Inf 1 som ett tydligt exempel på dessa 

utmaningar. (Inf 1 och Inf 4) 

 

 

Figur 8. Utdrag ur Grosser Herr ur ”Juloratoriet” av Johann Sebastian Bach. 
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Why do the nations so furiously rage? ur ”Messias” av Georg Friedrich Händel innehåller 

snabba musikaliska rörelser som kräver vokal smidighet och flexibilitet och att det vokala 

stödarbetet och den kroppsliga förberedelsen för sång sker i god tid. (Inf 2) 

 

 

Figur 9. Utdrag ur Why do the nations so furiously rage? Ur “Messias” av Georg Friedrich 

Händel. 

 

Ol’ Man River ur ”Teaterbåten” av Jerome Kern & Oscar Hammerstein II har stort omfång 

och hög tessitura för en bassångare. Sången sjungs dessutom tre gånger under en föreställning 

och i högre tonart för varje gång. (Inf 4) 

 

 

Figur 10. Utdrag ur Ol’ Man River ur ”Teaterbåten” av Jerome Kern & Oscar Hammerstein II. 

 

Air du Tambour-Major ur ”Le Caïd” av Giacomo Meyerbeer innehåller många snabba 

rörelser upp och ner genom det sångliga omfånget och ställer stora krav på sångarens vokala 

smidighet och flexibilitet. Inf 2 refererar särskilt till inspelning med Pol Plançon 

(YouTube.com, 2021b)  

(Inf 2) 
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Figur 11. Utdrag ur Air du Tambour-Major ur ”Le Caïd” av Giacomo Meyerbeer. 

 

 

Rollen Osmin ur ”Enleveringen ur Seraljen” av Wolfgang Amadeus Mozart har ett stort 

musikaliskt omfång och av sångaren krävs både vokal snabbhet och smidighet och en förmåga 

att anpassa klangen efter situationen och rollkaraktärens humör. (Inf 4) 

 

 

 

Figur 12. Utdrag ur Osmins O, wie will ich triumphieren ur ”Enleveringen ur Seraljen” av 

Wolfgang Amadeus Mozart. 

 

La Vendetta ur ”Figaros bröllop” av Wolfgang Amadeus Mozart innehåller många toner 

som för en bassångare hamnar mitt i passaggiot. För att klara av det är det således viktigt att 

sångaren övar registerövergångar och sjungande i och över passaggiot. (Inf 3) 

 

 

Figur 13. Utdrag ur La Vendetta ur ”Figaros bröllop” av Wolfgang Amadeus Mozart. 

 

I Tuba Mirum ur ”Requiem i d-moll” av Wolfgang Amadeus Mozart är utmaningen att hitta 

ett legatoflöde trots att fraserna har stora omfång. För att främja legatosjungandet är det 

gynnsamt att inte överbetona höjdpunkten i fraserna, utan försöka skapa långa legatofraser 

utifrån texten. (Inf 3) 
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Figur 14. Utdrag ur Tuba Mirum ur ”Requiem i d-moll” av Wolfgang Amadeus Mozart. 

 

O Isis und Osiris ur ”Trollflöjten” av Wolfgang Amadeus Mozart innehåller många långa 

fraser som kräver vokal bärighet och ett förberett och dynamiskt vokalt stödarbete. 

Legatosjungandet underlättas också av en mjukare frasering utan hårda ansatser mitt i en fras. 

(Inf 1 och Inf 2) 

 

 

Figur 15. Utdrag ur O Isis und Osiris ur ”Trollflöjten” av Wolfgang Amadeus Mozart. 

 

Den sångtekniska utmaningen i Vecchia Zimarra ur ”La Bohéme” av Giacomo Puccini 

består av exponerade fraser i högt läge som gärna ska sjungas svagt. Det ställs krav på 

sångarens vokala flexibilitet och smidighet och förmåga att sjunga i och över passaggiot.  

(Inf 2) 

 

 

Figur 16. Utdrag ur Vecchia Zimarra ur ”La Bohème” av Giacomo Puccini. 

 

I både Ella giammai m’amo ur ”Don Carlo” och Come dal ciel precipita ur ”MacBeth”, 

båda av Giuseppe Verdi, krävs det att sångaren behåller ett jämnt luftflöde och en legatokänsla 

trots att den noterade artikulationen inte inbjuder till detta. (Inf 3) 
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Figur 17. Utdrag ur Ella giammai m’amo ur ”Don Carlo” av Giuseppe Verdi. 

 

 

Figur 18. Utdrag ur Come dal ciel precipita ur ”MacBeth” av Giuseppe Verdi. 

 

5.6.3 Övriga typer av utmaningar i repertoarexempel. 

Nedan följer de repertoarexempel som informanterna främst förknippar med utmaningar som 

inte passar in under någon av de två föregående kategorierna. Dessa utmaningar är således 

heller inte specifika för basröster, men då informanterna valt att ta upp dem presenteras de här.  

Rollen Trädgårdsmästare Olsson i ”Riket är ditt” av Jonas Forsell innebär en musikalisk 

utmaning att orientera sig i en atonal miljö. (Inf 4) 

Rollen Soppåkare Doolittle ur ”My Fair Lady” av Frederick Loewe & Allan Jay Lerner 

erbjuder utmaningar i form av växlingar mellan långa talade dialoger och sångpartier. (Inf 4) 

Judekvintetten ur ”Salome” av Richard Strauss är en rytmisk utmaning där fem sångare och 

orkestern ska orientera sig i en kaotisk rytmisk miljö. (Inf 4) 
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6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras de resultat som framkommit i undersökningen i förhållande till 

tidigare kunskapsbildning i ämnet. Först diskuteras själva de sångtekniska utmaningarna, vad 

de består av, hur de kan upptäckas och hur sångare kan ta sig an dem. Därefter diskuteras de 

bakomliggande faktorer till sångtekniska problem som informanterna angivit följt av en 

diskussion kring de sångtekniska utmaningar som förknippats med de repertoarexempel som 

förekommit i undersökningen. Kapitlet avslutas med en granskning av resultatens 

tillförlitlighet och generaliserbarhet och en sammanfattning av de slutsatser som kan dras. 

Slutligen ges förslag på vidare forskning inom området. 

 

6.1 Sångtekniska utmaningar 

Nedan diskuteras de sångtekniska utmaningar som presenterats tidigare i undersökningen. 

Liksom i resultatkapitlet har utmaningarna delats in i klangliga respektive fysiska.  

 

6.1.1 Klang: vokalfärg, volym och tankeverktyg 

En av de för bassångare vanligaste sångtekniska utmaningarna som informanterna nämnde var 

att hitta en optimal klangfärg. Informanterna menade att det vanligaste var att bassångare 

förmörkade sin klang, ofta genom en forcerad sänkning av struphuvudet. Vikrot (1957) skriver 

att en mörk klangfärg karaktäriseras av att grundtonen och de lägre övertonerna är mer 

framträdande än de övre övertonerna och Sundberg (2001) visar att just en sänkning av 

struphuvudet genererar en mörkare klang. Mason (2000) skriver att en medveten sänkning av 

larynx varit vanligt inom operagenren sedan slutet på 1800-talet då kraven på en jämnt 

resonerande klang blev större. Miller (1977) skriver dock att ett alltför nedpressat struphuvud 

inte ändrar storleken på rösten, utan bara försämrar kvaliteten. Dessutom menar Miller (1977) 

att en bibehållen nedtryckning av struphuvudet är förenat med ogynnsamma 

muskelspänningar. Både informanter och litteratur är således överens om att ett för lågt 

struphuvud (och följaktligen en för mörk klang) inte är önskvärt, men samtidigt verkar de lika 

överens om att en viss struphuvudssänkning är nödvändig för att frambringa en fyllig klang i 

enlighet med rådande klangideal inom den västerländska konstmusiken (Mason, 2000; Miller, 

1977; Sundberg, 2001). Gränsen för vad som är ”för mörk” klangfärg verkar dock inte helt lätt 

att dra och varierar till viss del utifrån tycke och smak. 

I diskussionen om klangfärg förekommer också begreppet ”täckning”, både i litteraturen 

och hos informanterna. Täckning betyder enligt Miller (2008) att vokalerna modifieras och han 
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menar också att det inte bör ske mer än nödvändigt. Lindblad (1992) förklarar att sångare ibland 

hamnar i problem när de ska sjunga vissa vokaler i vissa tonlägen och att de då behöver 

modifiera ansatsröret för att hitta optimal klang. Eftersom vokalfärgen är beroende av 

övertonerna, främst frekvensvärdena på första och andra deltonen i spektrat, är vokalfärg och 

klangfärg nära förknippade med varandra. 

Som vi redan sett är klangfärgen beroende av hur övertonsfördelningen i rösten ser ut och 

att hitta en övertonsrik klang är också något som informanterna lyfter fram som en utmaning 

för bassångare, särskilt i operasammanhang eftersom en basröst ofta konkurrerar med många 

instrument i samma frekvensområde som röstens grundton. Sundberg (2001) håller med om att 

det är övertonerna i rösten som gör det möjligt för sångaren att bära igenom en orkester utan 

mikrofonförstärkning. När den artistiska uppgiften är att sjunga ”starkt” är det dock inte alltid 

helt lätt att fysikaliskt mäta vad detta innebär. Vad vi uppfattar som volymstarkt är inte alltid 

helt liktydigt med ett högre decibelvärde (Lindblad, 1992; Sundberg, 2001). Hunter et al. 

(2006) visade att skillnaden i decibel mellan manliga ickesångare och manliga professionella 

operasångare var mycket liten, men det som skiljde grupperna åt var amplituden och 

frekvensen på övertonerna. Detta stämmer bra överens med det informanterna säger om att det 

är viktigare för en sångare att sträva efter att hitta övertoner än att bara trycka på mer och 

försöka få grundtonen i rösten starkare. I detta sammanhang nämner flera informanter också 

att det är viktigt att söka efter ett vokalt fokus. Mason (2000) skriver att vokalt fokus varit ett 

centralt begrepp för många sångpedagoger inom den västerländska konstmusiken sedan slutet 

på 1800-talet. Jag tolkar det som att betyda samma sak som det Sundberg (2001) kallar 

sångformant. Sundberg (2001) beskriver att sångare kan manipulera frekvenserna på tredje, 

fjärde och femte formanten så att de ligger väldigt nära varandra och på så sätt förstärker 

varandra. Detta resulterar i en mycket tydlig övertonstopp som ligger stadigt vid ungefär 3 kHz 

och Sundberg (2001) menar att just detta frekvensområde behöver förstärkas för att en sångröst 

ska bära igenom en orkesterklang.  

Flera av informanterna nämner ett sökande efter klanglig frihet som väsentligt och 

begreppet förkommer i någon form på flera ställen i litteraturen (Bjerge-Sköld, 2018; Hemsley, 

1998; Miller, 2008; Vikrot, 1957). Här bör nämnas att både hos informanterna och i litteraturen 

förekommer varianter på begreppet, men som tidigare påpekats används här klanglig frihet. 

(Se diskussion om synonymer till klanglig frihet under 5.1.1 Klangliga utmaningar.) Det tycks 

inte råda konsensus kring vad begreppet klanglig frihet innebär. Miller (2008) nämner att en 

röst som är fri från spänningar ger klanglig frihet, men går inte in närmare på vad detta innebär. 

Sundberg (2001) skriver att formen på ansatsröret påverkar övertonsprofilen som rösten 

genererar och kanske kan man utifrån det tänka sig att en ”fri klang” innebär att ansatsröret i 
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största möjliga mån lämnas ifred, vilket torde ge en kontinuitet i övertonerna och mer 

tillförlitlig alstring av sångformant. En annan tanke är att ”klanglig frihet” kan vara ett 

behändigt tankeverktyg ur ett utförarperspektiv. I likhet med Gallweys (1975) tankar om hur 

ett enkelt och tydligt fokus kan underlätta utförandet av komplicerade handlingar kanske 

”klanglig frihet” är en bra mental fokuspunkt som sångare kan sträva efter istället för att försöka 

detaljstyra alla delar av röstproduktionen? Detta diskuteras vidare i avsnitt 6.1.4 Fysiska 

utmaningar.    

 

6.1.2 Fysiska utmaningar: överkompression, legatosång och den 

svårfångade stödfunktionen 

Informanterna menar att sångteknik består av många samverkande delar och att en av de största 

utmaningarna för en sångare är att få denna samverkan så effektiv och funktionell som möjligt. 

Liknande tankar återfinns hos Bjerge-Sköld (2018), som menar att den finns en inre rörlighet i 

hela röstapparaten och att allt mellan tungan och bäckenbotten ofrånkomligen hänger ihop.  

Att de olika delarna av röstapparaten är så hopkopplade gör det svårt, ibland rent 

kontraproduktivt, att isolera sångtekniska aspekter från varandra, men för tydlighetens skulle 

kommer de olika aspekterna i detta avsnitt att presenteras så isolerade som möjligt. 

En sångteknisk utmaning som informanter och Miller (2008) menar är vanligt 

förekommande bland låga röster är att sjunga med överkompression, det vill säga med högt 

subglottalt tryck och hög glottisresistans, särskilt i de högre delarna av omfånget. Miller (2008) 

kallar sådana sångare för ”Uniboomers” och menar att de har en konstant ropande och 

dundrande klang, Inf 1 kallar klangen för ett ”machosound”. Sundberg (2001) menar att högre 

och starkare tonbildning är förknippat med ett högre subglottalt tryck och högre 

glottisresistans, men att sångare måste se till att dessa tryck inte blir alltför höga. Bjerge-Sköld 

(2018) menar att ett för högt tryck i och under glottis leder till att de finmotoriska strukturerna 

i strupe och stämband får svårare att växla mellan spänning och avspänning, vilket i sin tur 

leder till minskad vokal kontroll och försämrad muskulär återhämtningsförmåga. Inf 4 menar 

att överkompression försvårar ornamentik, förändrar timbren negativt och tar bort en del av 

skönheten i rösten. 

Vokal flexibilitet lyfts fram av både informanterna och Miller (2008) som något väsentligt, 

i synnerhet för lägre röster. Vokal flexibilitet innebär, enligt informanterna, att rösten är 

snabbrörlig genom omfånget och även kan anpassas i volym efter sångarens behag. Miller 

(2008) säger att vokal smidighet är nödvändig för att kunna utföra snabbare passager i musiken 

och vi ser i de repertoarexempel som informanterna angett att sådana utmaningar är vanligt 
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förekommande. Mason (2000) menar att en korrekt grundteknik möjliggör en lång sångkarriär 

och att sjunga med flexibilitet istället för med överdriven kraft torde vara en sådan 

grundläggande princip. Vokal flexibilitet är tätt hopkopplat med överkompression, då vi redan 

sett att de spänningar som förknippas med överkompression försvårar sångarens sökande efter 

vokal flexibilitet. Inf 3 nämner också att vokal flexibilitet och snabbrörlighet är extra svårt att 

uppnå långt ner i det sångliga omfånget. Informanterna menar att det inom operavärlden 

existerar en kultur som prioriterar volymstyrka och mörk klangfärg över vokal flexibilitet, trots 

att vi alltså sett att krav på vokal flexibilitet är vanligt förekommande inom repertoaren. 

Register och registerövergångar är ett vanligt förekommande begrepp i intervjuerna med 

informanterna och alla informanter är överens om att kunskap om var ens registerövergångar 

är och hur de passeras på bästa sätt är avgörande för en sångare. Trots att ”register” är ett så 

etablerat begrepp skriver Sundberg (2001) att det inte finns några bra definitioner på vad 

register är, men att ett vanligen återgivet försök till att definiera begreppet lyder: ”Ett register 

är ett fonationsfrekvensområde inom vilket alla toner låter på ett liknande sätt och verkar som 

om de producerats på likartat sätt.” (s. 69). Miller (1977) skriver att det inte finns några bra 

definitioner, men att det på något sätt är relaterat till det som sker i struphuvud och stämband. 

Den första registerövergången (eller primo passaggio) som för en bas sker runt tonerna lilla g 

eller lilla a, kännetecknas enligt Miller (1977) av att den bekväma talrösten tar slut där. Den 

andra registerövergången (eller secondo passaggio) kännetecknas enligt Miller (1977) av att 

en mer radikal förändring i sånginställning måste göras för att rösten inte ska ta tvärt slut och 

för en bas inträffar det runt tonerna ettstrukna c och ettstrukna d. Intressant att notera är att de 

informanter som nämnt specifika tonhöjder för det andra passagiot har lagt det något högre, 

kring ettstrukna d och ettstrukna ess. Eftersom den andra registerövergången är mer drastisk är 

det den som åsyftas om man bara säger passaggio utan att specificera om man menar primo 

eller secondo. Att sjunga högre och högre utan att byta register är enligt Miller (2008) 

förknippat med hårt arbete och ansträngd klang, något som informanterna håller med om. 

Sundberg (2001) beskriver en registerövergång som att rösten byter växel och efter 

registerövergången sker tonbildningen mer effektivt och sångaren behöver inte anstränga sig 

lika hårt, trots att tonhöjden kan fortsätta stiga. Registerövergångar förekommer i alla röster, 

men det verkar som att registerhanteringen för lägre röster är unik. Sundberg (2001) visade att 

bas- och barytonsångare hade samma frekvensvärden på sina formanter genom hela rösten, 

vilket inte är fallet för övriga röstfack. Miller (2008) menar också att manliga sångare behöver 

mer modifikation av vokalfärger och luftflöde för att kunna sjunga genom passaggiot, jämfört 

med kvinnliga sångare. Att registerhantering för lägre röster skulle vara lite annorlunda stöds 
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också av Inf 3 som i början av sin karriär upplevde att han inte träffade på varken någon 

sångpedagog eller någon annan som visste hur en bas bör hantera sitt passaggio.    

Att sjunga med högt subglottalt tryck under lång tid ökar risken för rösttrötthet och skador, 

menar både informanter och Sundberg (2001). Sundberg (2001) skriver också att om 

inandningsluften inte hinner fuktas genom att passera näshålan ökar risken för att slemhinnorna 

runt stämbanden torkar ut, vilken riskerar att förvärra röstproblemen. Detta kan jämföras med 

Inf 1 som berättar att han fick svåra röstproblem efter att ha arbetat hårt med en roll som var 

utmanande vokalt och dessutom innebar mycket fysisk ansträngning och flämtning. Sundberg 

(2001) skriver dessutom att röster generellt har bäst flöde och minst tendens till pressad 

fonation (överkompression) någonstans i mitten av det sångliga omfånget och ju längre därifrån 

sångaren rör sig (oavsett åt vilket håll), desto mer ökar risken för överkompression. Risken för 

överansträngning och rösttrötthet kan alltså sägas vara ganska stor för basar eftersom 

informanterna menar att det är vanligt med baspartier som kräver att sångaren ofta ligger 

ganska högt över mitten på rösten. 

Även begreppet ”stöd” tycks sakna en allmänt vedertagen definition inom sångvärlden, det 

vill säga bland sångare, sångpedagoger och andra röstexperter. Både informanter och Bjerge-

Sköld (2018) är överens om att själva ordet ”stöd” är missvisande då det för tanken till 

någonting statiskt när det som egentligen avses med stöd är något elastiskt. Bjerge-Sköld 

(2018) skriver att hon egentligen föredrar termen förankring och förklarar vidare: ”Å støtte 

tonen er å balansere utpust og innpust” (s. 82). Miller (1977) skriver att det viktigaste för stödet 

(Miller använder ordet ”support”) är att det är flexibelt och att det sker innan tonen sätts an. 

Detta kan jämföras med Inf 2 som flera gånger poängterar att den kroppsliga förberedelsen för 

att sjunga måste ske i god tid. Sundberg (2001) skriver att det är oklart vad begreppet stöd 

betyder, men att det uppenbarligen är nödvändigt för varje framgångsrik sångare, särskilt inom 

operagenren. Begreppet stöd verkar alltså mycket svårdefinierat, men både informanter och 

litteratur verkar överens om att det rör det fysiska arbetet i överkroppen, att det handlar om 

någon form av luftkontroll och att det är väldigt viktigt. 

Något som verkar tätt förknippat med ett framgångsrikt stödarbete verkar också vara 

sångarens förmåga att sjunga legato. Informanterna nämner legato som centralt inom den 

västerländska konstmusiktraditionen och att det bygger på ett flexibelt stöd. Miller (2008) 

håller med om att stöd är viktigt för legatosjungandet och beskriver förmågan att väva en 

legatolinje som ”The most expressive vocal and musical device in the singers’ arsenal […].” 

(s. 135). Inf 3 menar också att sjunga legato hjälper till att göra texten mer hörbar och begriplig 

för publiken.  
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6.2 Upptäcka sångtekniska utmaningar 

Nedan diskuteras vad informanter och litteratur säger om hur sångtekniska utmaningar kan 

upptäckas. Första delen handlar om de klangliga utmaningarna och den andra delen om de 

fysiska utmaningarna. 

 

6.2.1 Klang 

Informanterna menar att klangfärgen är väldigt viktig för alla sångare och att det vanligaste 

klangfärgsproblemet för bassångare är att klangfärgen blir för mörk. Som vi redan sett är 

klangfärgsideal till viss del en subjektiv sak, men Inf 2 menar att om klangen låter ihålig är den 

för mörk. Mason (2000) skriver att en för mörk klang blir ofokuserad och jag tolkar detta som 

en synonym till ihålig där båda beskrivningarna, enligt Vikrots (1957) resonemang om 

klangfärg, har att göra med klangens övertonsfattigdom. Förutom de auditiva aspekterna av 

klangfärg menar informanterna att det går att se på en sångare om den sjunger mörkt genom 

att visuellt studera struphuvudets position. Struphuvudets position går ofta att se från utsidan 

(kanske särskilt hos bassångare) och en låg struphuvudsposition är förknippad med mörk 

klangfärg (Sundberg, 2001).   

När det gäller ”täckning”, alltså modifiering av vokalfärg, menar Miller (2008) att det kan 

vara en lösning på vissa vokala problem, men att det kan ske på bekostnad av tydlighet i diktion. 

Det gäller alltså för sångaren att veta hur mycket hen kan täcka tonen utan att alla vokaler blir 

alltför lika. Mason (2000) menar att i vilken utsträckning en ton kan täckas är subjektivt, men 

att alla borde vara överens om att när det inte går att urskilja vilket språk sångaren sjunger på 

är tonen för täckt. 

Klangfärgsproblematiken är, som tidigare nämnts, nära förbunden med de övertoner som 

finns i rösten. Förutom de diagnosticeringsmetoder som nämndes i ovanstående stycke 

gällande klangfärg menar informanterna att en övertonsfattig röst tenderar till att dränkas av 

ackompanjemang. Detta resonemang stöds av Sundberg (2001) som menar att det är en 

övertonsrik klang som gör det möjligt för en skicklig sångare att höras även genom en starkt 

spelande orkester. Hemsley (1998) nämner också att övertoner är särskilt viktiga för sångare 

med lägre röster och deras förmåga att sjunga rent, då lägre deltoner tenderar att uppfattas som 

sjunkande i tonhöjd vid ökande intensitet. Att en bassångare låter lite lågintonerad kan alltså 

också vara en indikation på att klangen är övertonsfattig. 

Informanterna nämnde ofta klanglig frihet som något önskvärt och de menade också att 

olika typer av muskulära spänningar var det som ofta stod i vägen för att uppnå klanglig frihet. 

Bjerge-Sköld (2018) menar också att spänningar hindrar frihet och hon nämner särskilt 
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tungrotsspänning som en viktig orsak till ofri röst, ofri klang och ofri andning. Inf 3 lyfte istället 

fram käken som det viktigaste området för sångaren och sångpedagogen att hålla koll på när 

det gäller spänningar. Eftersom spänningar tenderar till att sprida sig (Bjerge-Sköld, 2018) är 

min analys att det är av mindre vikt just vilken muskulär spänning som åtgärdas först, men 

vetskapen om att spänningarna är problematiska möjliggör en strävan mot klanglig frihet och 

att upptäcka onödiga spänningar är alltså ett effektivt sätt att upptäcka klanglig ofrihet.   

 

6.2.2 Fysiska utmaningar 

Informanterna menar att det kan vara svårt att upptäcka att det är koordinationen mellan olika 

delar av sångtekniken som brister. Inf 2 menar dock att bristande koordination kan ta sig uttryck 

i att sångarens sångteknik inte anpassar sig efter de krav musiken ställer i stunden. Om sångaren 

är alltför upptagen med någon enskild aspekt av sångteknik, exempelvis struphuvudsplacering, 

menar Inf 2 att det finns en risk att hen inte lyckas anpassa någon annan aspekt, exempelvis 

vokalfärg, när så behövs. Sundberg (2001) menar att ett överdrivet fokus på någon detalj av 

sångtekniken inte är att rekommendera, en musiker ska fokusera på att musicera. Bjerge-Sköld 

(2018) skriver att sångarens fokus ofta hamnar på ett eventuellt problemområde istället för 

helheten. Att som sångpedagog försöka identifiera ifall eleven lägger alltför mycket fokus på 

en enskild aspekt kan således vara ett sätt att upptäcka att koordinationen mellan olika delar av 

sångtekniken inte fungerar optimalt. 

För att upptäcka att en sångare sjunger med överkompression kan sångpedagogen lyssna 

efter det som Miller (2008) beskriver som ett ständigt dundrande, ropande ljud, Sundberg 

(2001) beskriver som ansträngt och oangenämt och Inf 1 som ett ”machosound”. 

Överkompressionen är ofta förenat med hårda ansatser (Miller, 2008) och informant 1 menar 

också att det ibland syns från utsidan i form av spänningar i halsen. Sundberg (2001) skriver 

också att det subglottala trycket ökas genom att bukmuskulaturen spänns, så sångpedagogen 

kan också titta efter överaktivitet i överkroppen för att upptäcka överkompression. 

Informanterna menar också att för att kunna undvika överkompression och medföljande 

rösttrötthet är viktigt för sångpedagogen att veta vad som är högt för en bas, vilket inte 

nödvändigtvis känns högt för sångpedagogen själv om hen har ett högre röstläge. Inf 2 menar 

också att sångpedagogen kan försöka vara observant på om sångaren är rädd för att inte höras, 

vilket också vanligen leder till överkompression och rösttrötthet.   

Att upptäcka problem med vokal smidighet är enligt informanterna relativt enkelt eftersom 

det ofta tar sig uttryck i att sångaren inte kan röra sin röst så fort som musiken kräver, något 

Miller (2008) håller med om. 
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Okunskap om hur registerövergångar bör hanteras kan enligt Sundberg (2001) leda till ett 

registerbrott, vilket han beskriver som en plötslig förändring i tonhöjd och klang. Det är alltså 

det som i sångsammanhang brukar kallas för ”en tupp”. Även om rösten inte spricker menar 

Miller (2008) och informanterna att oprecis registerhantering kan leda till att klangen blir 

alltför ”öppen” högt upp i det sångliga omfånget. Denna alltför ”öppna” klang beskrivs av både 

Inf 3 och Miller (2008) som skrikig. Miller (2008) menar också att det är vanligt hos oerfarna 

bassångare att lyfta huvud och haka (och följaktligen struphuvud) för att nå högre toner, vilket 

inte ger stämbanden den frihet de behöver och rösten blir återigen skrikig. Angående 

huvudposition skriver Knight och Austin (2020) att för barytonsångare (det lägsta röstfack som 

fanns med i undersökningen) korrelerar en höjd haka med minskad intensitet i de högre 

frekvenserna. En höjd haka torde alltså vara kopplad till en skrikigare och mindre fyllig klang 

och ett exempel på en ogynnsam inställning att vara uppmärksam på vid registerövergångar. 

Inf 3 menar också att en alltför bred munställning försvårar registerövergångar. 

En bristande stödfunktion kan enligt Miller (2008) upptäckas genom att klangen förändras 

i olika delar av omfånget. Sundberg (2001) skriver att sång i högt läge kräver ett högre tryck 

och att sångaren måste balansera detta tryck. Då stöd handlar om att kontrollera luft och 

lufttryck kan en oförmåga att balansera detta högre tryck vara en indikation på brister i 

stödarbetet. Både Bjerge-Sköld (2018) och informanterna menar att stödet ligger till grunden 

för i princip all sångteknik och så gott som alla sångtekniska problem kan härledas till 

stödfunktionen. Lite tillspetsat kan det alltså sägas att om sångtekniken inte fungerar helt 

perfekt behöver sångaren förmodligen utveckla sin stödfunktion.  

 

6.3 Ta sig an sångtekniska utmaningar 

Nedan diskuteras vad informanter och litteratur säger om hur sångare kan ta sig an sångtekniska 

utmaningar. Första delen handlar om de klangliga utmaningarna och den andra delen om de 

fysiska utmaningarna. 

 

6.3.1 Klang: arbete med och etablering av medveten struphuvudsposition, 

ett jämnt luftflöde och konsekvent vokal placering 

För att kunna kontrollera sin klangfärg är det enligt informanterna viktigt att vara medveten 

om sin struphuvudsposition. I likhet med Miller (1977) menar flera informanter att 

struphuvudet bör vara något sänkt, men inte nedpressat. Inf 1 uttrycker det som att struphuvudet 

bör ”hänga i sin tyngd”. Ett sänkt struphuvud är förknippat med mörkare klangfärg (Sundberg, 

2001) och både informanter och Mason (2000) menar att det kan vara extra angeläget för en 
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yngre basröst att inte sjunga med för mörk klangfärg. För att åstadkomma en förändring i 

klangfärg menar både informanter och Miller (1977) att sångaren kan tänka utifrån tonens 

”placering”. Att placera tonen ska dock snarare förstås som ett tankesätt än en faktisk förklaring 

– Miller (2008) påpekar att ett ljud rentav är fysiskt omöjligt att placera eftersom det är en våg 

som i sin natur kräver rörelse – men det kan trots allt vara ett effektivt mentalt knep. Mason 

(2000) skriver att begreppet placering använts framgångsrikt av sångpedagoger sedan 1700-

talet och även informanterna i denna studie som är aktiva några århundraden senare uppger att 

de fortfarande använder det. Att placera tonen innebär att sångaren föreställer sig en punkt, 

vanligen i ansiktet eller på huvudet, som tonen ”strålar” ur (Mason, 2000). Bjerge-Sköld (2018) 

menar att om kroppen har hittat balans och rätt spänningsnivå kan sångare styra ”placeringen” 

av tonen genom sin auditiva förväntning och på så sätt uppnå önskad klang. I likhet med 

diskussionen kring begreppet ”klanglig frihet” tror jag att ”placering av tonen” enligt Gallweys 

(1975) principer kan förstås som ett praktiskt sätt för utövaren att hitta något enkelt att fokusera 

på istället för att gå in i detalj på alla de faktorer som påverkar klangfärgen. När det gäller 

klangfärg lyfter samtliga informanter och även Bjerge-Sköld (2018) fram att det är viktigt att 

utgå från sig själv och sina egna vokala förutsättningar i sökandet efter sin egen optimala klang, 

snarare än försöka härma någon annan som oundvikligen har andra vokala förutsättningar. Inf 

4: ”Det är viktigt att varje sångare hittar sin naturliga stil och timbre.” 

Att täcka tonen, det vill säga modifiera vokalfärgen, genom att exempelvis sänka 

struphuvudet eller ändra läppställningen kan hjälpa sångare i vissa situationer (Lindblad, 

1992). Inf 2: ”[…] om du inte trivs med att sjunga ett [ah] på en hög ton, tänk ett [i].” Samtliga 

informanter varnar dock för att alltför mycket täckning genererar en övertonsfattigare klang 

och en otydligare diktion. Inf 1 menar i likhet med Miller (2008) att just den alltför täckta 

klangen är ett vanligt förekommande problem hos bassångare. Det verkar således finnas något 

av en motsättning mellan klanglig jämnhet och textlig tydlighet och det blir sångarens och 

sångpedagogens ansvar att se till att balansera de två ytterligheterna utifrån de krav som stilen 

och omständigheterna kräver. 

Ett fritt och jämnt luftflöde är avgörande för övertonsalstringen i rösten, menar både 

informanter och Bjerge-Sköld (2018). Inom den västerländska konstmusiken eftersträvas ofta 

en ständigt närvarande övertonsrikedom (Mason, 2000) och eftersom det behövs luft för att 

överhuvudtaget frambringa ljud känns det inte som ett stort logiskt steg att anta att ett jämnt 

luftflöde är en nödvändighet för att övertonerna ska finnas på plats hela tiden. Förutom 

luftflödet är ansatsrörets form viktigt för övertonsalstringen (Bjerge-Sköld, 2018; Lindblad, 

1992; Sundberg, 2001; Miller 2008). Informanterna nämner att en höjd mjuk gom är ett sätt att 

ge rösten mer övertoner och Miller (2008) beskriver en höjd mjuk gom som en förbättring av 
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ansatsrörets form. Att bli medveten om den mjuka gommens funktion och att försöka hålla den 

i en höjd position är alltså ett sätt för bassångare att försöka skapa de övertoner som är så 

avgörande för deras röstproduktion. En genomgående hög gomposition borde också innebära 

en kontinuitet i ansatsrörets form och således ge basrösten den ständigt närvarande 

övertonsrikedom som Mason (2000) beskriver som önskvärd inom den västerländska 

konstmusiken. Informanterna nämner också att det är viktigt för övertonsproduktionen att inte 

ha för mörka vokalfärger. Lindblad (1992) skriver att vokalfärgen hänger ihop med första och 

andra formanten i rösten och en ljusare vokalfärg torde generera mer av de lägre formanterna, 

vilket i sin tur hjälper fram även de högre formanterna. Mason (2000) skriver dessutom att 

munpositionen är viktig för övertonsalstringen – något som även Inf 3 nämner – men vilken 

som är den ”korrekta” munpositionen är sångpedagoger oense om.  

Klanglig frihet (se diskussion om närliggande begrepp under 5.1.1 Klangliga utmaningar) 

har lyfts fram av informanterna som ett av de viktigaste idealen inom sångteknik, men 

begreppet verkar sakna en tydlig och allmänt vedertagen innebörd. Den odefinierade 

karaktären av begreppet till trots finns det ändå anledning att belysa vad informanter och 

forskare och författare på området anser är vägar fram till klanglig frihet. Bjerge-Sköld (2018) 

menar att rätt spänningsnivå i hållningsmuskulaturen, ett fritt struphuvud och en 

artikulationsapparat fri från spänningar ger ett öppet och fritt klangutrymme. Både informanter 

och Miller (2008) menar att vinnlägga sig om ett jämnt och kontrollerat luftflöde istället för att 

arbeta med mycket motstånd i glottis bidrar till klanglig frihet. Inf 2 och Miller (2008) 

poängterar särskilt att ett användande av för mycket stämbandsmassa i ett högt läge omöjliggör 

klanglig frihet. Inf 1 och Miller (2008) menar att en kontrollerad och inte för hård ansats är 

viktigt för den klangliga friheten, samtidigt som de menar att en alltför hård ansats tyvärr är 

vanligt förkommande hos basröster. Mason (2000) menar att vissa sångpedagoger har ett 

förhållningssätt där klanglig frihet avses uppnås genom att interpretationen och sångarens 

fantasi får styra, tankar som är centrala hos Hemsley (1998). Att tankar kan påverka 

sångtekniken styrks av Lindblad (1992) som visar att sångarens sinnesstämning har en direkt 

påverkan på deras röstfunktion. När mycket av den grundläggande sångtekniken är på plats 

kan alltså själva tanken om frihet i klangen vara ett effektivt sätt att uppnå just klanglig frihet. 

 

6.3.2 Fysiska utmaningar: arbete med och etablering av kontroll över 

luftström och ansats 

För att hitta den optimala koordinationen mellan olika delar av sångtekniken uppger många 

källor att det är ogynnsamt för sångaren att fokusera alltför mycket på en enskild aspekt 
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(Bjerge-Sköld, 2018; Hemsley, 1998; Sundberg, 2001). Eftersom det som är mest avgörande 

för röstproduktionen, det som sker i själva stämbanden, inte går att styra med viljan krävs det 

istället att sångaren kontrollerar omkringliggande faktorer som andning, artikulation och 

resonans (Miller, 1977; Vikrot, 1957). Eftersom stämbanden inte går att styra direkt med viljan 

går det alltså inte som sångare att gå in och ”rädda” i övrigt bristfällig teknik med en punktinsats 

i stämbanden, utan de korrekta nervbanorna måste byggas upp över tid. Inf 4 menar att den 

naturliga koordinationen måste byggas upp på detta sätt och att när den väl etablerats sker den 

per automatik. Just att röstproduktionen inte går att styra med viljan tror jag är orsaken till att 

det finns så många tankeknep för att hitta koordinationen mellan röstapparatens delar, återigen 

i linje med Gallweys (1975) tankar om hur ett enkelt fokus kan hjälpa till vid utförandet av 

komplicerade motoriska uppgifter. Hemsley (1998) menar att mycket av det sångtekniska faller 

på plats om fantasi och tanke får styra och även tanken om placering kan nog, som tidigare 

diskuterats, räknas till dessa tankeknep. W. J. Henderson (citerad i Mason, 2000) skriver att 

”[…] a proper conception of the point at which one should aim to focus tone leads to a correct 

position of the organs employed in the formation […].” (s. 216). Mason (2000) skriver också 

att vissa skickliga sångpedagogers främsta egenskap är deras förmåga att få eleven att släppa 

taget om sig själva och rösten. Det verkar alltså som att koordinationen mellan olika delar av 

rösten uppstår av sig själv om den får tid och rätt förutsättningar. Inf 3: ”[…] allting hör 

samman. Men det gör det på ett mycket, mycket smart vis. Och det sköter kroppen om man 

bara låter den göra det.” Ett intressant dilemma uppstår i och med att det både är viktigt att inte 

fokusera alltför mycket på någon specifik detalj av sångteknik (Bjerge-Sköld, 2018; Sundberg, 

2001), men samtidigt drivs sångarens utveckling framåt mer effektivt om hen är medveten om 

de fysiologiska processerna och hur dessa förhåller sig till det vokala syfte sångaren vill uppnå 

(Miller, 2008). Denna företeelse kan inte sägas vara röstfacksspecifik, utan snarare relevant för 

all sångundervisning. 

För att komma till rätta med överkompression menar Miller (2008) att sångaren bör arbeta 

med flödesfonation, alltså sång på ett jämnt luftflöde, och en medveten minskning av kraften 

med vilken hen pressar ihop stämbanden. Informanterna håller med och lyfter fram förmågan 

att hålla ett jämnt luftflöde och att lära sig att sjunga svagt som viktiga nycklar till att motverka 

överkompression. Mason (2000) skriver också att en tanke om inandning även vid sång, som 

ju sker på utandning, kan aktivera inandningsmuskulaturen, vilket kan göra det lättare för 

sångaren att optimalt balansera lufttrycket. 

Mason (2000) skriver att medveten övning inom koloratursång ger en mer direkt ansats av 

tonen som bidrar till ökad vokal flexibilitet. Mason (2000) skriver vidare att bristande vokal 

flexibilitet ofta leder till överkompression, vilket omöjliggör en kort och tydlig ansats och vi 
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kan alltså sluta oss till att det är svårt för en sångare att uppnå vokal flexibilitet om den har 

problem med överkompression. Bjerge-Sköld (2018) skriver att en förlängning av ryggraden 

genom korrekt balansering av huvud och bäcken frigör andningen och är en förutsättning för 

att muskulatur och stämband kan hållas friska, smidiga och dynamiska. Inf 4 menar att den 

vokala smidigheten bäst övas upp genom att sjunga repertoar som kräver mycket smidighet, 

exempelvis kyrkomusik från barockperioden. Inf 2 menar att det kan finnas en ovilja bland 

basar att sjunga rörligare repertoar eftersom den vokala flexibiliteten kanske inte kommer 

naturligt för en lägre och tyngre röst. Till dessa drillovilliga basar ger Inf 2 det handfasta tipset: 

”Jamen, gör det bara!” och menar att det tar tid att bygga upp en vokal flexibilitet och om 

sångaren aldrig provar kommer den aldrig bli bättre. 

Ytterligare en koppling mellan överkompression och andra delar av sångteknik görs hos 

Miller (2008) som skriver att en flexibel tonbildning utan överkompression är avgörande för 

att kunna sjunga i passaggiot. Miller (2008) skriver vidare att en gradvis större munöppning 

vid stigande tonhöjd hjälper sångaren att inte få en alltför ljus klang i den översta delen av 

omfånget. Detta tillvägagångssätt underlättar i sin tur, enligt Miller (2008), egaliseringen av de 

olika registren. Detta liknar, men är inte identiskt med, det Inf 3 säger om att sjunga genom 

passaggiot. Inf 3 menar också att det är viktigt att gapa mer och mer ju högre upp i omfåget 

sångaren är, men när bassångaren närmar sig passaggiot (det vill säga secondo passaggio, runt 

ettstrukna d) är ytterligare vidgad munöppning inte längre gynnsam. I området ettstrukna d till 

ettstrukna ess menar Inf 3 att bassångaren måste hitta en smalare inställning utan att för den 

skull förminska sin klang. Ovanför detta område, från ettstrukna e och uppåt, menar Inf 3 att 

sångaren är hjälpt av en munställning som mer påminner om ett bett. Att ha denna bild framför 

sig och vara medveten om vilka toner som sjungs för tillfället är enligt Inf 3 viktiga nycklar till 

att sjunga genom passaggiot. Inf 4 visar liknande idéer när han förklarar att han ser rösten som 

representerad av två trianglar med spetsen mot varandra som blir som smalast precis vid 

passaggiot. Inf 4 menar också att ett sätt att öva upp sina registerövergångar är att sjunga svagt 

på ett [o] från högst upp i rösten och sedan ett glissando ner genom hela rösten utan plötsliga 

förändringar i klang eller tonhöjd. För att sjunga genom passaggiot menar Miller (2008) att en 

viss vokalmodifikation måste ske, men den får inte bli så omfattande att texten blir ohörbar för 

åhöraren. Att ge en teoretiskt välgrundad bild av hur en bassångare bör ta sig igenom sina 

registerövergångar känns som ett något fåfängt företag, eftersom det inte ens finns en bra 

definition av register att tillgå, men vissa saker kan ändå slås fast: den lägre delen av ettstrukna 

oktaven är ett kritiskt område i en basröst och att munställningen och vokalfärgen verkar ha 

betydelse för sång i just detta område och en förutsättning för att lyckas ta sig igenom 
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registerövergången smidigt är att sångaren inte bara trycker på hårdare med bukmuskulaturen 

utan arbetar utifrån en tanke om smidighet och flexibilitet.  

För att undvika överarbete och rösttrötthet är det viktigt att vara medveten om hur mycket 

en bassångare sjunger i den översta delen av omfånget. Att sjunga i högt läge kostar mycket 

kraft (Sundberg, 2001), särskilt om sångaren inte sjunger igenom passaggiot korrekt (Miller, 

2008). Inf 4 menar också att det tar tid att bygga upp röstkondition och att en bassångare kan 

sjunga sina största och mest krävande partier först vid ungefär 40 – 50 års ålder. Bjerge-Sköld 

(2018) menar att det är viktigt att hitta avspänning i sångtekniken för att ge musklerna möjlighet 

att ta hand om den mjölksyra som byggs upp under ansträngning. Miller (2008) skriver att vissa 

sångpedagoger påstår att man kan bygga upp röstens uthållighet genom att tröttköra den många 

gånger och på så sätt ”vänja den”. Miller (2008) hävdar emellertid att denna metod är förkastlig 

och att man istället ska bygga upp rösten över tid utan alltför stora utmaningar i varje givet 

ögonblick. Jag är beredd att hålla med Miller (2008) och tycker att det låter vettigt att hitta en 

effektiv sångteknik och sedan gradvis lära sig att använda den i längre perioder och i mer 

extrema lägen utan att kvaliteten på tekniken försämras. 

Trots att begreppet ”stöd” inte har någon tydlig definition har vi redan slagit fast att det 

verkar röra sig om någon form av luftkontroll. Informanterna nämner ofta aktivitet i olika 

punkter på överkroppen som ett sätt att arbeta med stödet. Exempel på aktivitetspunkter som 

informanterna nämner är på framsidan strax under naveln, på sidorna mellan revben och höfter, 

på framsidan strax till mitten om nedre revbenen och nedre delen av ryggen. Jag tolkar detta 

som att det de beskriver är en aktivitet i inandningsmuskulaturen som hjälper till att balansera 

trycket från utandningsmuskulaturen, vilket också Bjerge-Sköld (2018) beskriver som en 

central del av stödarbetet. Att göra sig medveten om aktiviteten i viktig inandningsmuskulatur 

under sång verkar alltså vara ett sätt att förbättra sin stödfunktion. Informanterna poängterar 

också vid flera tillfällen att stödarbetet måste vara elastiskt, något som även Miller (2008) lyfter 

fram. Bjerge-Sköld (2018) menar att den elasticitet som behövs för stödarbetet finns naturligt, 

men den går inte att tvinga fram, utan sångaren måste lära sig att ”ställa in sig” på rätt sätt för 

att elasticiteten ska infinna sig. Jag tolkar detta som att det bör råda ett jämviktsförhållande 

mellan utandnings- och inandningsmuskulatur, men eftersom sång i olika lägen genererar olika 

högt lufttryck i utandningsluften och därmed olika grader av aktivitet i 

utandningsmuskulaturen (Sundberg, 2001) behövs en elasticitet i inandningsmuskulaturen för 

att kunna möta dessa variationer i aktivitet utan att tappa jämvikten. Hur en sångare lättast 

hittar denna jämvikt är förmodligen olika från individ till individ, någon har kanske mest nytta 

av Bjerge-Skölds (2018) detaljerade anatomiska beskrivningar och någon kanske föredrar 

Hemselys (1998) mer bildliga förklaringsmodell av att känna sig som flytande i vatten. 
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Legatosång uppnås enligt Miller (2008) genom ett jämnt luftflöde, vilket i sin tur kan 

åstadkommas genom kroppskontroll. Det finns alltså många beröringspunkter mellan 

legatosång och stödfunktion då båda bygger på just luft- och kroppskontroll. Ett fungerande 

stödarbete är alltså en nödvändighet för legatosång, men det finns andra saker som kan 

förhindra legatosång från att ske. Inf 2 nämner att textning ibland kan förstöra legatolinjen och 

att det kan vara bra att försöka att separera de två företeelserna, i alla fall så till vida att en 

enskild konsonant inte tillåts stoppa upp luftflödet och därmed legatofrasen. Inf 1 menar att det 

hos vissa bassångare förkommer en önskan om att låta myndiga, vilket kan leda till hårda 

ansatser och bruten legatolinje. Inf 3 menar att viss musik är skriven så att den inbjuder till 

stötig sång och att det då är upp till sångaren att ändå behålla legatoflödet. Legatosång lyfts 

fram av alla informanter som viktigt och det verkar som att det kan uppnås genom fungerande 

stödarbete i kombination med att inget annat, textning eller sångarens pondus, tillåts ta 

överhanden.  

 

6.4 Bakomliggande faktorer till sångtekniska utmaningar 

Nedan följer en diskussion kring det informanterna angett som viktiga och relevanta 

bakomliggande faktorer till sångtekniska utmaningar. Faktorerna är indelade i fyra kategorier: 

mentala, musiksociala, tidsfaktorer och vokal mognad samt vokal självbild. 

 

6.4.1 Mentala faktorer 

Informanterna lyfter flera gånger fram att sångarens psykologi påverkar deras sångteknik och 

ett par av informanterna ger exempel på sångare i deras omgivning som tvingats avsluta sina 

karriärer på grund av mental ohälsa. Kopplingen mellan psykologi och sång är relativt väl 

beforskad. Både Sundberg (2001) och Lindblad (1992) har visat att sångarens sinnesstämning 

påverkar röstanvändandet. Bjerge-Sköld (2018) menar att stress och nervositet är kopplat till 

spänningar, försämrad inre muskulär rörlighet, svårighet för stämbanden att gå isär, sämre 

luftflöde, mindre fritt struphuvud och mer slaggprodukter i musklerna. Mason (2000) skriver 

att ”[…] the psychological state of the singer can have the most profound effect on the quality 

of sound that emerges.” (s. 204). Det verkar alltså vara svårt för en sångare att nå sin fulla 

potential om hen har problem med sin psykiska hälsa. 

Vad som får en människa och sångare att må bra är mycket individuellt och ett alltför stort 

ämne att ta upp på något heltäckande vis här, men det kan ändå slås fast att det är väsentligt för 

sångare och sångpedagoger att vara uppmärksamma på sångarens psykologi. B. Heir Bunkan 

(citerad i Bjerge-Sköld, 2018) skriver att: ”Kroppens spenninger vil vanskelig normalisere seg 
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på en tillfredsstillende måte uten at spenningenes psykologiske innhold blir bearbeidet.” (s. 

28). Samtidigt menar Bjerge-Sköld (2018) att det är viktigt att sångpedagogen inte går för fort 

fram i arbetet med att undersöka orsaker till psykisk ohälsa, då detta kan resultera i ännu fler 

mentala låsningar.  

Mabry (2012) skriver att en sångare inte bör lyssna alltför noga till alla ”expertutlåtanden” 

hen utsätts för och inte ta åt sig av vetenskapligt och erfarenhetsmässigt ogrundade tips som 

riskerar att försämra den tekniska förmågan eller minska sångglädjen. Vikten av att inte ta åt 

sig av kritik i onödan har också lyfts fram av informanterna som särskilt relevant för en 

operasångare som behöver hantera kritik från dirigenter, regissörer, kollegor och publik. Mabry 

(2012) menar också att ett sätt att motverka nervositet är att ha en rutin att följa inför varje 

framträdande. 

En mer specifik mental fråga som en sångpedagog kanske är bättre rustad att bearbeta är 

sångarens rädsla för att inte höras. Inf 2 menar att det hos lägre röster kan finnas en rädsla för 

att rösten inte bär igenom ackompanjemanget, vilket i sin tur kan leda till att sångaren trycker 

på för mycket (se diskussionen om överkompression i avsnitt 6.1.2 Fysiska utmaningar). 

Mason (2000) menar att operasångares rädsla för att inte höras över orkestern varit föremål för 

diskussion sedan 1800-talet, då orkestrarna och konsertsalarna blev större och utmaningen för 

sångaren att höras likaså. Det informanterna menar att sångaren kan göra då är att fokusera på 

en övertonsrik klang (se diskussionen om övertoner i 6.1.1 Klangliga utmaningar). 

 

6.4.2 Musikociala faktorer 

Här följer en kort diskussion om de bakomliggande faktorer till sångtekniska problem som 

informanterna menar har sitt ursprung i den sociala sfär som musikvärlden utgör. 

Inf 4 menar att det är synd att det numera inte finns så många fasta anställningar att få på 

operahus, då han menar att det är väldigt nyttigt för en sångare att få utvecklas i en trygg miljö 

utan att behöva stångas med andra för att överhuvudtaget få jobb. Liknande tankar återfinns 

hos Miller (2008) som skriver att musikproduktionsindustrin tar allt mindre ansvar för 

sångarnas vokala hälsa och utveckling eftersom det alltid går att bara ta nästa sångare i kön och 

glömma bort den första.  

Inf 1 menar att operagenren ibland kan liknas vid en tävling i vem som kan ha mörkast 

klangfärg, vilket kan påverka bassångare till att förmörka sin klang. Bassångares klangfärg 

diskuterades i avsnitt 6.1.1 Klangliga utmaningar och där visades att en strävan efter en för 

mörk klangfärg kan vara särskilt problematisk för yngre bassångare. Mason (2000) skriver att 
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en mörk klangfärg är norm inom operagenren i så hög grad att det ibland är svårt att skilja en 

sångares olika vokaler från varandra. 

Inf 1 menar också att hårda ansatser är alltför vanligt förekommande hos operasångare, 

särskilt bland bassångare. Orsaken till dessa hårdare ansatser skulle kunna förklaras med att en 

mer direkt ansats gör att sångformanten rent akustiskt framträder tidigare. (Mason, 2000) En 

alltför hård ansats är dock förknippad med risker då vi tidigare har sett att en sådan ofta 

resulterar i muskulära spänningar och överkompression, vilket är vanligt hos den sångartyp 

som Miller (2008) kallar för ”Uniboomer”. Det verkar således finnas sångtekniska trender 

inom operagenren som egentligen inte är konstruktiva och sångare (kanske bassångare i 

synnerhet) behöver akta sig för att socialiseras in i skadliga vokala beteenden. 

Inf 3 menar att ett problem för unga bassångare idag är att de inte får den nödvändiga 

stöttningen från utbildningar och operahus för att bli skickliga sångare, vilket leder till att det 

är mycket ont om bassångare idag. Här kan det dras en parallell mellan det Inf 3 säger och 

Swanson (1977) som i stor utsträckning ger uttryck för samma tankar: det måste vara något 

som går fel i främjandet av bassångare, för det finns ju knappt några nuförtiden. Både Swanson 

(1977) och Inf 3 menar också att det har funnits fler bassångare tidigare. Skillnaden ligger i att 

Swanson gör sitt uttalande 44 år före Inf 3. Är det alltså så att en upplevd basbrist funnits under 

lång tid, fast det egentligen inte fattats bassångare? Eller har det helt enkelt blivit gradvis färre 

och färre bassångare under många år? Oavsett hur det förhåller sig med de frågorna menar Inf 

3 att det är ett problem att unga bassångare idag har få klangliga förebilder, i alla fall i Sverige. 

Inf 3 menar också att det finns problem med att många sångare börjar sin bana inom 

körsången. I kör eftersträvas att rösterna inte ska sticka ut, vilket är motsatsen till inställningen 

inom solosång (Sundberg, 2001). Inf 3 menar att även om en sångare kan lära sig mycket av 

att sjunga i kör kan det vara problematiskt att hitta sin fulla sångvolym efter att i flera år blivit 

tystad för att passa in i kören. Inf 3 menar också att det är ett problem att mycket av den musik 

som klingar i dagens offentlighet är digitalt bearbetad i efterhand på olika sätt. Detta gäller 

även inom den vokala västerländska konstmusiken. Detta ger, enligt Inf 3, en skev bild av hur 

en röst låter i ett live-sammanhang och kan få unga sångare att sträva efter ouppnåeliga mål. 

Liknande tankegångar återfinns hos Miller (2008) som menar att musik som är inspelad på nära 

håll eller sjungen i mikrofon och redigerad i efterhand kan leda till att bassångare i ett live-

sammanhang får en alltför pipig eller alltför skrikig klang. Det kan alltså vara bra att som ung 

bassångare förhålla sig sunt kritisk till de inspelningar hen hör och inte alltid sträva efter att ett 

liveframträdande ska låta exakt som en redigerad inspelning. 
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6.4.3 Tidsfaktorer och vokal mognad 

Samtliga informanter hävdar att det tar längre tid för en basröst att ”mogna”, jämfört med 

övriga röstfack. Jag tolkar deras användande av begreppet mogna som att betyda att rösten på 

något vis ”fallit på plats” eller ”vuxit färdigt”. Jag har stött på begreppet mogna använt på 

samma sätt i andra sångsammanhang och det verkar råda konsensus bland sångare och 

sångpedagoger kring att basröster mognar senare. Jag har däremot inte hittat någon litteratur 

som använder begreppet mogna på det sättet informanterna gör. Den litteratur jag hittat om 

vokal mognad handlar om hur en sångare kan hålla sin röst i trim även sent i karriären, alltså 

snarare om vokalt åldrande. Jag hittar följaktligen inte heller något som vetenskapligt styrker 

att bassångare skulle mogna senare än övriga röster. Jag menar dock inte att bristen på teoretiskt 

underlag ogiltigförklarar informanternas sätt att använda begreppet, utan snarare att ”mogna” 

får göra bland annat ”stöd” och ”register” sällskap i samlingen av vanligt använda sångtekniska 

begrepp som saknar tydlig, allmänt vedertagen definition. 

Inf 4 menar att det tar särskilt lång tid för en bassångare att egalisera den översta delen av 

det sångliga omfånget med övriga toner och generellt kommer de översta tonerna inte vara lika 

mörka och fylliga till en början. Att egaliseringen tar tid kan vara en källa till frustration och 

Inf 4 menar att det är viktigt för sångpedagoger att göra bassångaren medveten om att det 

kommer ta tid och inte alltför tidigt tvinga fram en egalisering. Mason (2000) skriver om yngre, 

låga röster: ”to over darken too young will often mean an unfocused, if not wobbly voice when 

the singer should be in his prime.” (s. 217). Inf 2 lyfter fram ytterligare en aspekt av bassångare 

och ålder och påpekar att många basroller i operor är äldre karaktärer, vilket kan vara svårt för 

en yngre sångare att gestalta trovärdigt. Möjligen kan detta bidra till att yngre basar försöker 

låta äldre än de är och då förmörkar sin klang. 

Inf 4 menar att det är viktigt för unga bassångare att inte sjunga alltför stora partier för tidigt, 

Miller (2008) håller med och skriver att det är en god idé att som ung bas börja med mindre 

roller eller att vara inhoppare snarare än ordinarie. Inf 4 menar dessutom att bassångares sena 

mognande är en konkurrensnackdel när det gäller vissa stipendiesökningar, eftersom 

stipendierna ibland har en övre åldersgräns som utesluter färdigmogna basröster. 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att det verkar finnas en del tids- och mognadsrelaterade 

utmaningar för bassångare, men exakt vilka processer som ligger till grund för dessa 

utmaningar verkar inte vara klarlagt. 
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6.4.4 Vokal självbild 

Informanterna nämner också att en möjlig bakomliggande faktor till sångtekniska utmaningar 

är att sångaren arbetar utifrån en uppfattning om hur hen själv låter som inte helt stämmer 

överens med verkligheten. Flera informanter säger att det första de gör om de får en elev som 

uppger sig vara bas är att kontrollera om hen verkligen är det. Enligt informanterna kan det 

vara så att eleven tror att den är bas, men efterhand visar det kanske sig att eleven skulle må 

bättre rent vokalt av att betrakta sig själv utifrån en annan sångaridentitet. Det omvända 

problemet förekommer också, naturligtvis. Miller (2008) menar att denna 

röstfacksidentifikation kan göras genom att undersöka vid vilken tonhöjd den bekväma 

talrösten tar slut. 

När eleven väl hittat rätt röstfack är det sedan viktigt att hen utgår från sin egen röst. Inf 4 

menar att det kan vara bra att lyssna på erfarna sångare, men aldrig härma dem. Eftersom en 

sångares klang till viss del bygger på hens unika anatomiska konstruktion kommer det aldrig 

vara möjligt att härma en annan sångare exakt (Bjerge-Sköld, 2018; Miller, 1977).  

Lindblad (1992) skriver att lägre frekvenser i rösten lättare transporteras upp till sångarens 

öra. Denna snedfördelning i frekvensöverföring ger sångaren en felaktig bild av sin egen röst 

och det kan kanske vara en del i en förklaring av varför bassångare tenderar till att mörka sin 

klang. En mörk klang domineras av de lägre frekvenserna (Vikrot, 1957) och om de högre 

frekvenserna är svåra för sångaren själv att höra märker hen kanske inte när de försvinner. 

 

6.5 Sångtekniska utmaningar kopplade till specifik 

repertoar 

Nedan följer en diskussion kring de sångtekniska utmaningar som informanterna förknippar 

med den referensrepertoar som ingick i undersökningen. 

I Gremins aria menar informanterna att röstkonditionen sätts på prov och Inf 2 poängterar 

särskilt vikten av att hela tiden vara förberedd i stödarbetet. Informanterna menar också att 

arian är ganska lång och det är mycket få pauser och med tanke på att Inf 4 menar att 

röstkondition tar tid att bygga upp är Gremins aria kanske alltför utmanande för en nybörjare. 

Det blir alltså viktigt att i enlighet med det Bjerge-Sköld (2018) skriver hitta en avslappning i 

sångtekniken så att inte mjölksyra byggs upp i musklerna, vilket leder till försämrad flexibilitet 

och muskelfunktion.  Vi har tidigare sett att en fungerande stödfunktion är en förutsättning för 

legatosång och just legatosång lyfts fram av informanterna som en av de viktigaste 

utmaningarna i Gremins aria. Enligt informanterna är det viktigt att behålla det jämna 
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luftflödet, som Miller (2008) också framhåller i legatosammanhang, trots den konsonantrika 

ryska texten och den syllabiska melodistrukturen. Gremins aria innehåller också, enligt Inf 3, 

många passaggio-toner som sammanfaller med vokaler som många sångare tycker är svåra att 

sjunga på. Lindblad (1992) menar att sångare ibland måste modifiera sina vokaler för att hitta 

optimal klang i en viss del av omfånget och Inf 3 menar att just denna vokalmodifikation är en 

av de största utmaningarna i Gremins aria. 

Quoniam tu solus sanctus (hädanefter kallad bara ”Quoniam” för enkelhetens skull) 

innehåller flera snabbare partier och informanterna menar att det krävs god vokal flexibilitet 

för att sångaren ska kunna framföra musiken på ett tillfredsställande sätt. Dessutom menar 

informanterna att en del av de snabbare partierna är komponerade i ett lågt läge, vilket innebär 

en ännu större utmaning. Att snabbare rörelser kan vara extra svårt i ett lågt läge kan kanske 

förklaras med hjälp av Sundberg (2001) som skriver att röstproduktionen ofta är mer effektiv i 

mitten av rösten jämfört med i högt eller lågt läge. Inf 1 menar också att instrumentationen i 

Quoniam ställer krav på sångarens förmåga att alstra en övertonsrik klang och återigen blir ett 

jämnt luftflöde väsentligt, då det är en förutsättning för övertonsrikedom (Bjerge-Sköld, 2018). 

Quoniam innehåller, enligt informanterna, också många passaggio-toner och Inf 3 menar, i 

likhet med Mason (2000), att munställningen är mycket viktig för att hitta en egaliserad klang 

genom passaggiot. 

.I Wohl denk’ ich oft menar Inf 2 att en av de största utmaningarna är att hålla legatot genom 

konsonantrik text och komplicerad harmonik. Inf 2 menar att både konsonantrik text och ett 

auditivt trevande efter harmoniskt sammanhang kan leda till spänningar, vilket enligt Bjerge-

Sköld (2018) motverkar den naturliga elasticiteten i rösten och det jämna luftflöde som behövs 

för legatosång. Även i Wohl denk’ ich oft förekommer sång i högt läge, framförallt i slutet, och 

för att klara av det menar Inf 4 att sångare kan ha nytta av att låta sig påverkas av den glädje 

som sipprar in i texten just på slutet. Att sångare kan utnyttja sinnesstämning och tankar för att 

ta sig an sångtekniska utmaningar är tankar som är centrala hos Hemsley (1998).    

 

6.6 Informanternas repertoarexempel 

Det finns tyvärr inget utrymme att här mera utförligt diskutera de repertoarexempel som 

informanterna hänvisar till. Det kan ändå konstateras att en stor del av de sångtekniska 

utmaningar som framkommer i dessa repertoarexempel redan har avhandlats i detta arbete. 

Utmaningar som rör exempelvis legatosång, vokal flexibilitet och klangfärg är vanligt 

förekommande bland exemplen och har diskuterats mer ingående ovan. De exempel som 
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hamnat under rubriken ”övriga typer av utmaningar” är inte direkt kopplade till sångteknik och 

faller utanför ramen för just detta arbete. 

 

6.7 Diskussion kring studiens tillförlitlighet och 

generaliserbarhet 

Jag menar att det informanterna säger i denna undersökning äger en inte obetydlig tyngd då de 

alla är framgångsrika sångare med lång erfarenhet och deras åsikter är baserade på deras 

praktiska kunnande. Informanterna är i stor utsträckning överens, vilket kan styrka det de säger, 

men det kan också bero på att de har många gemensamma beröringspunkter och därför delar 

felaktiga fördomar. Jag tycker dock att deras rika praktiska erfarenhet är ett argument för att 

deras enighet bör tolkas som en styrka. Alla informanter är i första hand operasångare, vilket 

jag tror har påverkat studiens resultat. Sundberg (2001) menar att den sångteknik som används 

inom opera är specifikt utvecklad för att höras genom ett ljudstarkt orkesterackompanjemang 

och det är rimligt att anta att variationen mellan olika framgångsrika lösningar på det problemet 

är relativt liten. Om någon av informanterna hade haft lieder/romans eller oratorier/kantater 

som sin huvudgren hade kanske andra svar framkommit. 

Denna studie handlar alltså om vad informanterna säger om hur de förhåller sig till 

basröstens förutsättningar och det hade varit intressant att göra en observationsstudie för att 

verifiera att det informanterna säger att de gör stämmer överens med vad de faktiskt gör. Om 

en sådan observationsstudie varit möjlig hade det kanske lett till att omedvetna tendenser hos 

informanterna blev synliggjorda.  

Jag tycker att det går att argumentera för att resultaten i denna studie är generaliserbara inom 

den relativt snäva ram de tagits fram. Andra rösttyper och framförallt andra genrer och ideal 

ställer dock andra krav på sångarna och kräver då andra lösningar och förhållningssätt. 

 

6.8 Slutsatser 

Här presenteras först i korthet vad informanterna menar är typiska sångtekniska utmaningar 

för bassångare. Därefter presenteras också, även det i korthet, vad informanterna menar är 

bakomliggande faktorer till nyss nämnda sångtekniska utmaningar.  

Det är en utmaning för bassångare att hitta en optimal klangfärg och många bassångare, 

särskilt yngre bassångare, sjunger enligt informanterna med en mörkare klangfärg än de borde. 

En optimal klangfärg leder till en övertonsrik klang, som i sin tur är avgörande för bassångarens 

förmåga att bära igenom ett orkesterackompanjemang. Enligt informanterna är det vanligt 
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bland bassångare att sjunga med överkompression, det vill säga med alltför högt subglottalt 

tryck och för hårt ihoppressade stämband, vilket förhindrar sångaren från att nå sin optimala 

klang. Informanterna hävdar också att hantering av sångregister är mycket viktigt för 

bassångare och bassångares registerhantering skiljer sig från den som sker hos sopraner, altar 

och tenorer. Vokal flexibilitet och förmåga att sjunga legato är också något som informanterna 

lyfter fram som särskilt angeläget för bassångare att öva upp. 

Psykologiska faktorer kan enlig informanterna försämra en sångarens förmåga att ta sig an 

sångtekniska utmaningar. Informanterna menar också att det inom operagenren förekommer 

vissa trender och ideal som inte är gynnsamma för sångarna. Dessa trender handlar bland annat 

om mycket mörk klangfärg, hårda ansatser och en ovilja hos bassångare att öva upp sin vokala 

flexibilitet. I studien framkommer också att det finns tids- och mognadsfaktorer som kan vara 

viktiga för bassångare. Informanterna menar att basröster ”mognar” långsammare än andra 

röstfack och att detta kan vara förknippat med både sångtekniska och sociala utmaningar. En 

felaktig uppfattning om hur ens egen röst låter är också, enligt informanterna, en 

bakomliggande faktor till sångtekniska utmaningar. 

 

6.9 Förslag på vidare forskning: 

Studien har genererat data gällande de interpretatoriska aspekterna av framförandet av i studien 

förekommande repertoar, men eftersom studiens syfte hade en mer sångteknisk prägel kunde 

dessa uppgifter inte behandlas här. Nedan följer ytterligare exempel på frågeställningar som 

dykt upp under arbetets gång, men som inte kan besvaras inom ramen för denna uppsats, och 

som därför vore värda att belysas i framtida studier: 

- Varför uppger så många källor att det finns det så få bassångare? Är det faktiskt så eller 

är det bara en fördom? 

- Vad betyder det att en röst ”mognar”, ur ett röstfysiologiskt perspektiv? 

- Hur kan sångare, kanske främst inom operagenren, stöttas för att negativa psykologiska 

faktorer inte ska hindra deras sjungande? 

- Hur kan sångare arbeta för att det sceniska uttrycket inte ska påverka sångteknik och 

rösthälsa negativt? 

- Hur förändras och åldras rösten av ett liv som professionell sångare? 

- Hur kan begreppen ”stöd” och ”register” förstås på ett mer objektivt sätt? 

Sammanfattningsvis kan forskning av detta slag förhoppningsvis utgöra viktiga led i en 

forskning som leder till kunskap om effektiva, utvecklande och stödjande insatser för både 

blivande och redan aktiva bassångare. Denna kunskap skulle kunna vidga pedagogiska och 
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didaktiska perspektiv, och hjälpa till att säkra konsertscenernas och operahusens tillgång på 

denna ovanliga rösttyp, så att publiken även i framtiden kan njuta av bassång på högsta nivå. 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 

 

 


