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Grundstötningen
stockholms skärgård en fin sommarlördag i mitten på 1980-talet. 

Jag och några kompisar är ute i en gammal segelbåt av trä. Vi vänder 
hemåt ganska tidigt på dagen eftersom jag ska sjunga på en jazzklubb 

i Gamla Stan på kvällen. Vinden ligger på alldeles lagom bakifrån, så jag tar 
rodret trots att jag aldrig seglat förr. Allt känns toppen. Vi närmar oss den lilla 
hamnen där jag ska hoppa av. Jag rundar ett sjömärke med god marginal när 
det helt plötsligt smäller till i båten och vi går kraftigt på grund. 

Båten spricker upp i fören och vattnet forsar in. Min kompis slår i huvudet, 
blir hysterisk och skriker hela tiden. Allt är väldigt otäckt och går oerhört fort. 
Vi är tvungna att simma in mot bryggan där det sitter två gubbar och glor på 
en bänk. När vi blöta, rädda och omskakade kliver iland säger den ena gubben:

Jaha ja, fjärde gången den här veckan.
Pricken var felplacerad vilket gubbarna visste. Uppenbarligen var vi
deras gratisunderhållning, eftersom de inte varnade oss. 
Arga, ledsna och chockade åker vi hem till föräldrarna till en av mina kom

pisar. Efter omplåstring vill jag ändå åka in och sjunga, trots den traumatiska 
händelsen.

Den spelningen glömmer jag aldrig. Musiken vi spelar är traditionell swing
jazzrepertoar. Låtar vars tyngdpunkt ligger på sväng, improvisationsfantasi och 
där texterna oftast inte har någon större poetisk eller berättande kvalitet. Jag är 
van vid detta och har sjungit med bandet i några år. 

Den här kvällen händer något med mig när jag sjunger de vanliga bekanta 
låtarna. Min chockade kropp är öppen för impuls på ett helt nytt sätt. Texterna 
får en djupare betydelse för mig och hänger helt ihop med hur jag väljer att 
improvisera fram mina melodier. Den först så obehagliga chocken omvandlas 
inne i mig till något djupare och mer komplext än vad jag dittills känt och upp
levt i sceniskt musikaliska sammanhang. 

Reaktionerna från medmusikanterna efteråt var starka. Någon sa att han 
först nu hade förstått texten eftersom han inte kunde värja sig när jag sjöng. En 
annan sa att mina improvisationer den kvällen var betydligt vassare och tydli
gare än vanligt. Jag kände ju själv att jag hade öppnat för en ny nivå konstnär
ligt och närvaromässigt och att det hade med kropp och andning att göra samt 
att i det chockartade tillstånd jag befann mig i fanns det inte plats för tvekan 
eller självcensur. 

Denna kroppsliga och sinnliga närvaro omvandlad till konstnärligt ut
tryck är det jag ständigt letar efter och försöker hitta vägar att nå. 

Detta är en undersökning av den närvaron med utgångspunkt i egen 
praktik både som utövande scenkonstnär och pedagog.
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SÅNGEN ÄDLA KÄNSLOR FÖDER?
”Sången ädla känslor föder, hjärtats nyckel heter sång.”1

Vi sjunger när vi vill lugna och trösta det lilla barnet. 
Vi sjunger när vi utför ett tungt och monotont arbete. 
Vi sjunger när vi vill uttrycka vår stora tacksamhet för livet och för det 
som är större än vad vi förstår.
Vi sjunger när vi vill roa oss och vila från det dagliga slitet. 

Alla dessa tillfällen är globala och helt oberoende av ras, religion, etni
citet och har en gemensam nämnare i att det är djupt mänskligt. En av de 
saker som förenar alla människor på vår jord.

Uttrycket ”sång och musik” är vanligt, men varför säger man så? Varför 
inte ”piano och musik” eller ”bas och musik”? 

Jag tror det beror på att sång till skillnad från andra instrumentuttryck 
är text och musik i skön förening. 

Vad händer när musikalisk och scenisk gestaltning möts utan inbördes 
rangordning och när de två samarbetar, ger och tar från varandras olika 
kontext och tradition?

Kanske är det i det mötet som de ädla känslorna föds? 
Vad är det för ädla känslor och vad i själva sjungandet är det som föder 

dem? 
Är de ädla känslor som nämns i det bevingade ålderdomliga uttrycket 

kanske ett uttryck för en starkt förhöjd livskänsla snarare än en förfining, 
vilket är den vanligaste tolkningen av ordet ädel?

En livskänsla som känns i hela kroppen. En kroppens och sinnenas 
glädje som har med det öppna bröstet, den emotionella och kroppsliga 
intelligensen att göra.

1  Ur Johan Jolins text till sången Dåne liksom åskan bröder från 1830 med musik av Joseph Hartmann.
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SÅNGGESTALTNING 
Möte mellan musikalisk och scenisk gestaltning  
på lika villkor. 

berättelse från kurs i teateralliansens2 regi.

Gruppens äldsta medlem M har varit skådespelare i över trettio år 
och har också arbetat mycket med sång genom åren. Vi har setts 

förut och jag vet att hon är mycket driven musikaliskt. För att utmana 
sig själv valde hon nu att sjunga en blues med, för den genren i och för sig 
ovanligt intelligent och bra text vilket gjorde att tolkningen också mer eller 
mindre blev helt textbaserad. Det är ett sätt att närma sig sången men jag 
tror inte att det är ett helt och hållet medvetet konstnärligt val från M:s 
sida. 

Efter att M sjungit sin blues i den sångtradition hon är uppfostrad i ber 
jag henne sjunga melodin utan ord och med ögonen slutna. Nu uppstår 
en annan musik i rummet. Hennes förmåga att lyssna på sången, sig själv, 
pianisten och musiken får plats och i och med det kommer också en annan 
gestaltning in, den musikaliska och med den dess inneboende poesi. Hon 
överraskar både mig, gruppen och sig själv. Efter genomsjungningen med 
slutna ögon utan ord ber jag henne sjunga igen med samma inställning som 
nyss och lägga till texten. 

M gör en version av sången med bägge gestaltningsformerna när
varande och magi uppstår. Berättelsen i sångens text får oanade djup i 
och med att bägge gestaltningsformerna är närvarande på lika villkor och 
hjälp er varandra till ett berörande konstnärligt uttryck.

Genom att låta skådespelare sjunga sången utan ord kan jag leda in 
dem i den musikaliska gestaltningens fantastiska uttrycksvärld. Det kan 
verka som en enkel metod, vilket det är, och samtidigt oerhört effektiv när 
det gäller att öppna upp lyssnande och förståelse för musikens egenvärde 
berättarmässigt. 

När M gick Scenskolan på sjuttiotalet var sångundervisningen huvud
sakligen inriktad på ren textgestaltning på den musikaliska gestaltningens 
bekostnad. Det tog sig uttryck i ett överdrivet spottande av konsonanter 
samt att aldrig låta någon vokal klinga ensamt. Uttrycket riskerar då att bli 
ganska hårt och opersonligt när du som utövare dessutom inte bör eller 
ska blanda in dig själv och dina egna känslor och erfarenheter.

2 Teateralliansen är ett bolag som ägs gemensamt av Teaterförbundet, Svensk Scenkonst och Trygghetsrådet. 

Teateralliansen ger kvalificerade, yrkesverksamma frilansande skådespelare anställning hos TA 
mellan korttidskontrakten på teater och film. De har dessutom byggt upp ett långsiktigt vidareut-
bildningsprogram för skådespelare, en slags svensk skådespelarstudio. 

Scenskolan på 
sjuttiotalet var starkt 
influerad av den 
politiskt färgade tea-
tern som i B Brechts 
anda arbetade med 
distanseringseffekten, 
eller Verfremdungs-
effekten, som den 
tyska termen lyder. 
Skådespelerskan/
sångerskan Gisela May 
undervisade regel-
bundet på Scenskolan 
i Stockholm på 60-70 
talen. Hon ingick i Ber-
liner Ensemble ledd 
av B Brecht och var en 
stark sångarförebild 
för unga svenska skå-
despelarstudenter.
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minne från undervisning på örebro musikhögskola

Sångstudenten J sjunger sången Body and Soul. En jazzballad vars 
text börjar med orden” My heart is sad and lonely”. Hon ler och 

sjunger sången avspänt, dynamiskt och mycket musikaliskt men jag bryter 
och undrar om hon har en aning om vad texten handlar om. Hon svarar 
att den handlar om kärlek.

–Visst, men hur då och hur berör den just dig frågar jag då och så     
fortsätter vi lektionen med att jag bryter henne hela tiden då hon förlorar 
sig i sin klang och textnärvaron försvinner. Jag ger mig inte och till slut 
sjunger hon en version av sången som verkligen berör både henne och mig.

Efteråt suckar hon och ur djupet av sitt hjärta säger hon
–Men Pia, det är ju så jobbigt! Ska det verkligen vara jobbigt att sjunga?

Svaret på den frågan är Ja! 
Jag tror inte att man kommer undan med en bekvämlighetsinställning 

om man vill beröra den som lyssnar. J behärskade den musikaliska gestalt
ningen mycket bra. Däremot var den språkliga och sceniska gestaltningen 
helt okänd mark för henne. Återigen förstår jag att bägge gestaltningsfor
merna krävs för att skapa ett berörande sånguttryck.

 
Med begreppet sånggestaltning menas för det mesta dramatisk sång i 
sceniska sammanhang såsom opera, musikal, cabaret. 

För mig står sånggestaltning, förutom för det ovan nämnda, framför
allt för en förmåga till inlevelse och fantasi gällande texten och berättel
sen samtidigt med en förmåga att förstå den musikaliska kontexten och 
musik ens egen förmåga att berätta bortom orden. 

Allt detta bör enligt mig samarbeta utan inbördes rangordning för 
bästa resultat. Det tycker jag gäller alla genrer inom sångkonsten och inte 
bara de traditionellt sceniska uttryckssätten. Det gäller alltså även rock, 
pop, visa, jazz. 
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För att ytterligare belysa vad jag menar med sånggestaltning gör jag 
en liten jämförande studie av tre olika insjungningar av samma sång, 
Koppången med musik av PerErik Moraeus och text av Py Bäckman. 

De tre som sjungit in den är Helen Sjöholm, Sanna Nielsen och  
Anders Ekborg.

  Sjöholms version är oerhört sångtekniskt kompetent och samtidigt 
hörs det vad hon tycker och känner inför det hon sjunger om vilket för 
mig visar på en betydande gestaltningsförmåga. Både röstklang och 
frasering av melodi och text är en direkt spegel av vad hon känner i 
situationen och vad sången handlar om.

  Nielsens version är också väldigt sångtekniskt kompetent men jag hör 
inte vad hon tycker och känner, vilket förmodligen visar på en sämre 
gestaltningsförmåga. Både den musikaliska och textliga fraseringen är 
något stel och speglar inte hennes känsla. Hennes röstklang är stark och 
avspänd men har inget direkt samband med vad hon sjunger om.

  Ekborgs version har en tydlig och starkt berättande gestaltning i tex-
tens frasering men hans sångtekniska kompetens är inte riktigt lika hög 
som hos de två andra. Röstklangen berättar inte så mycket mer än att 
vissa toner är för höga för att vara så fria att berättelsen och känslorna 
får fritt spelrum. 

Slutsatsen jag drar av denna lilla studie är att den sångtekniska kompe
tensen, den musikaliska och textliga gestaltningen spelar alla lika stor roll 
för att nå ett fullödigt konstnärligt uttryck. För detta krävs ett samarbete 
mellan kroppslig, musikalisk, språklig och emotionell intelligens. Detta 
samarbete menar jag är sånggestaltning.
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Vad för slags sång berör vem?
Att sång i alla dess former berör oss människor, det vet vi. Vad är det då 
som berör? Finns det något magiskt eller andligt som gör att just sång har 
en effekt på både den som utför den och den som lyssnar, och som 
framkallar de ädla känslorna? 

Berör all slags sång alla? Vad för slags sång berör vem?
Om jag ber ett antal personer med olika musikaliska referenser, defi

niera vad sång är för något, får jag olika svar beroende på vem jag frågar. 
Om personen är innanför eller utanför specialisternas krets, men fram

förallt vilken musikstil som är gällande i den personens sociala krets. 
Frågar jag någon vars musikaliska referens är konstmusik får jag med 

största sannolikhet svaret att sång är det vi i dagligt tal kallar för skolad, 
klassisk eller operasång. Exempelvis Jussi Björling och Malena Ernman

Frågar jag någon vars musikaliska referens är pop/rock/jazzmusik, får 
jag av naturliga skäl ett annat svar. Britney Spears, Patti Smith och Louis 
Armstrong kan vara några som kommer som exempel.

Om musikintresset hänger intimt samman med ett starkt intresse av 
sällskapsdans blir svaret kanske Christer Sjöholm och Kicki Danielsson.

Frågar jag någon vars musikintresse är schlager kan svaret bli Carola 
och Lasse Berghagen. 

En musikalintresserad person nämner nog Peter Jöback och Helen 
Sjöholm och så vidare i all oändlig variation av olika sångartister ur olika 
genrer där sociala sammanhang och ett stort mått av igenkännande och 
tillhörighet spelar stor roll. 

Om du älskar Carola är det inte så troligt att du också uppskattar Patti 
Smith. 

Med sång menas 
vanligtvis i den väster-
ländska kulturkretsen 
en av röstorganen 
producerad ljudföljd 
på bestämda ton-
höjder.  
Källa: Sohlmanns  
musiklexikon
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Olika musikgenrer – olika sångtekniker
Sångartister jag nämner ovan använder sig av olika sorters sångteknik bas
erad på den stil som hör till just den musikgenre de tillhör. För att kunna 
definiera sångbegreppet djupare vill jag nämna och förklara några olika 
sångtekniker samt lite om de musikgenrer de har uppstått ur. 

Följande skall ses som en grov översikt för att underlätta begreppsförstå
elsen längre fram i texten. Jag har ingen avsikt att greppa hela detta fält här. Jag 
exemplifierar genom olika sångartister för att göra det hela ännu mer begripligt. 

Konstmusik, även kallad klassisk eller seriös musik, är en genre vars sång
liga uttryck kan vara romanser, klassisk fyrstämmig kör samt den musik
dramatiska formen opera med sin något lättare kusin operett. 

  Här används en sångteknik som kallas för klassisk eller skolad, och 
som har sitt ursprung ur de ideal som kännetecknas av den vokalrika 
och utjämnade, enhetliga klangfärgen. Sångtekniken kallas Bel Canto. 
Denna teknik har också uppstått ur behovet av att höras över en orkes-
ter. Man måste med denna sångteknik öppna svalget mer än vad som 
är naturligt eftersom då förstärks fler övertoner. På så sätt hörs rösten 
även över stark orkestervolym.

 Artister som använder denna sångteknik är bland andra Jussi Björling, 
Malena Ernman och Radiokören.

Afroamerikansk musik är en förkortning av musik med afroamerikansk 
grund. Blues, jazz, soul, gospel, pop och rock är några av underavdelningarna 
inom denna musikgenre som har sitt ursprung i Västafrika och som via 
exporten av svarta slavar till Nordamerika och mötet med andra musikgenrer 
från andra delar av världen, utvecklades till den musikaliska genre som har 
den största globala spridningen i vår tid. Alla dessa underavdelningar har 
alltså samma ursprung men har genom åren utvecklats åt olika håll beroende 
på var i världen och i vilket socialt sammanhang de har befunnit sig. 

  Sångtekniken är oftast inte så egaliserad, utjämnad och enhetlig som i 
Bel Canto, men framförallt gjorde uppfinningen av mikrofonen i början 
på förra seklet att man inte behöver förstärka rösten i sin egen kropp 
längre. Därför låter sångrösten mer naturlig och lik talrösten i denna stil. 
Men även volymstarka sångtekniker används flitigt inom denna genre till 
exempel belting. Det viktigaste inom denna genre är dock ett ”personligt 
sound” samt en beredskap för improvisation både musikaliskt och textligt. 

 Artister är Ella Fitzgerald, Ray Charles, Patti Smith och Paul McCartney 
för att nämna några.

Bel Canto ”vacker 
sång”, sångkonst, med 
betoning på vacker, 
egaliserad tonbildning 
förenad med briljant 
teknik

Belting 
En mycket volym-
stark sång i ljust läge 
baserad på röstens 
talläge med en något 
gnällig karaktär för att 
undvika skrik
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Folkmusik är en bred genre och olika regioner och länder i världen har sin 
egen folkliga musiktradition som ofta är inspirerad av naturen, klimatet 
och människors livsvillkor. En nyare blandad variant är världsmusik som 
blandar afroamerikansk musik och traditionella folkliga musikformer. 

  Sångtekniken här är baserad på talrösten. I denna teknik sjunger man 
dessutom ofta överdrivet på de tonande konsonanterna såsom m, n, l, 
ng med flera. Det finns också olika specialtekniker inom folkmusiken 
såsom kulning och det samiska sånguttrycket jojk.

 Artister i folkmusikgenren är Sofia Karlsson, Lena Willemark och Pete Seeger.

 
Musikal, powerballader och schlager 

  Här används sångtekniken belting , naturröst och Bel Canto med en 
något vassare klangfärg samt ofta en drilliknande utsmyckning på långa 
toner som brukar benämnas wailing, som betyder klagan och har sitt 
ursprung i gospelns sånguttryck. 

 Artister är Whitney Houston, Freddy Mercury, Carola och många fler. 

Europeisk Cabarettradition, ibland kallad Chanson, är en musikgenre 
som numera mest är livskraftig inom teaterns värld här i Sverige och inte 
så vanlig i rena musikmiljöer eller kommersiellt. 

  Sångtekniken varierar allt mellan talsång (vokalt framställningssätt 
mellan tal och sång) och den naturliga oskolade rösten till volymstark 
uttrycksfull röstanvändning liknande rocksångaren med framträdande 
konsonanter. Även här är ett ”personligt sound ” oerhört viktigt. I denna 
tradition spelar texten och dess litterära kvalitet stor roll och är i många 
fall helt central. 

 Artister är Edit Piaf, Olle Adolphsson och Jaques Brel. 

Jag tycker dessutom att Helen Sjöholm med sin speciella förmåga att 
gestalta både text och musik utan inbördes rangordning hör hemma här 
även om hon oftast hörs på musikalscenen. 

Den Amerikanska Countrymusiken, har textens betydelse gemensamt 
med den Europeiska Cabarettraditionen. 

  Sångtekniken har förutom ett släktskap med talrösten också ofta en 
något gnällig karaktär samt en del belting.

 Artister är EmmyLou Harris, Bob Dylan och Dolly Parton.

Kulning 
En locksång med 
kraftig tonansats och 
vibratofri ton i extremt 
högt register 
 
 

Jojk 
Samisk sång med 
berättande karaktär 
med kraftig tonansats 
i samma röstläge som 
talet.
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Förutom att alla dessa artister jag nämnt oftast använder en specifik 
sångteknik beroende på vilken genre de tillhör, har också alla oavsett 
genre en stor förmåga till uttryck. En inlevelse och både en scenisk och 
musikalisk närvaro som gör att vi berörs. Utan denna förmåga blir sången 
enligt mig oftast bara ett ointressant välljud – eller oljud. 

Denna förmåga till uttryck och närvaro tillsammans med en fri och 
personlig röst är det som skapar de ädla känslorna i åhörarna.

Självklart är att dessa artister också blandar olika sångtekniker genom 
sina konstnärliga val men i huvudsak använder de sig av sin genrespecifika 
teknik.  

Skillnader och likheter  
mellan sång och tal
Röstens klangfärg är en av skådespelarens stora gestaltningsredskap. Att 
ha förmågan och tekniken att ändra den efter karaktär.

Hur är det då med sångaren? Samma sak? 
I stort sett är det absolut så. Vad jag här menar med ”i stort sett” är att 

när man sjunger har man dessutom en given melodi, en form, att också 
förhålla sig till gestaltningsmässigt vilket ger en skillnad gentemot den 
talad  e texten som har språkets inneboende melodik, vilken inte är lika 
exakt som sångmelodin oftast är. 

Sångaren har alltså ytterligare en parameter att förhålla sig till vilket 
ger både frihet och motstånd.

Förlängda vokaler behövs både i sång och tal även om det är absolut 
vanligast i sång. Konsonanternas roll i den sångliga och språkliga gestalt
ningen kan inte nog poängteras, men i en del sångtekniker får de ibland 
stryka på foten för den stora vokalklangens skull. Detta gäller framförallt 
Bel Canto tekniken.

Annars ser jag inte att det finns många skillnader mellan sång och 
tal. Det är samma stämläppar i samma människa som frambringar själva 
rösten. Skillnaden är att i sång finns det oftast en betydligt striktare form i 
och med den fasta melodin.  Det innebär i många fall en större koncentra
tion och tydlighet i själva gestaltningsögonblicket till skillnad mot det mer 
melodimässigt formfria talet.
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Blanda sång och tal
 
ur min loggbok från reykjavik där jag och karin rudfeldt 
gav kursen rock och grek på teaterhögskolan, iceland  
university of the arts, augusti 2014. 

Efter paus fick så studenterna gå upp på golvet och prova en bit av 
sin text tillsammans med en bit av sin sång på så sätt att de börjar 

med att läsa texten med full volym och medan de läser, spelar jag ett intro 
till deras sång så de kan i direkt anslutning till läsandet börja på sången och 
efter sången direkt in i läsandet igen. Då uppstår det magiska att läsandet 
smittas av förhöjningen som sången ger. De blir uppenbart överraskade av 
sin tillgång till en förhöjning utan genans, när de direkt efter sången går in 
i läsandet. Detta sker utan någon speciell anvisning om detta. Atmosfären i 
rummet blir oerhört närvarande och koncentrationen totalt självklar. 

Sedan går de upp en gång till och börjar då med sången för att direkt 
efter gå in i läsandet och sedan tillbaka till sången igen. Då sker samma sak 
fast med sången denna gång som smittas av texten och blir mer närvarande 
berättarmässigt när den följer direkt på ett läsande.

Olika berättaruttryck direkt länkade till varandra smittar i skarven, 
så det naturligt förhöjda uttrycket från sången, där också de kroppsligt 
förankrade känslorna ofta väcks, smittar av sig in i det mer intellektuella 
talade språkuttrycket. 

Det är inte helt bekvämt för människan att inte ha full kontroll, så här 
gäller det att lita på sina impulser och våga förlora sig i de känslor som 
uppstår när en sjunger. Efter ganska kort tid försvinner smittan från sång
en och en börjar återigen intellektualisera och påstå saker istället för att 
berätta inifrån sig själv och sina känslor. 

Efter att ha ordnat sångredovisningar 
på egen hand i många år på Teaterhög-
skolan i Sthlm, inledde jag 2006 ett 
samarbete med Karin Rudfeldt, lektor 
i språklig gestaltning. I och med det ut-
ökades de sceniska sångredovisningarna 
med en lyriker eller dramatiker.  
    Vi sammanförde Edit Södergran med 
Vladimir Vysotskij, Selma Lagerlöf med 
Kurt Weill, A Tjechov med Argentinsk 
tango för att nämna några. Efter några år 
ville vi prova att blanda de klassiska grek-

iska texterna med arenarock. Så föddes 
begreppet ”Rock och Grek”, ett återkom-
mande och väldigt uppskattat sång och 
språkgestaltningsblock på kandidatut-
bildningen i skådespeleri på Stockholms 
dramatiska högskola sedan 2008.  
    Konceptet går ut på att studenten 
arbetar med en rocksång och en antik 
grekisk monolog.  
    Monologen som berättar om ond bråd 
död, passion och hämnd blandas med en 
sång med en tydligt bärande melodi och 

vars textinnehåll rör de stora livsfrågorna 
liv, död, hämnd, sorg och kärlek. Inga 
trummor och ingen mikrofonförstärkning. 
Utmaningen är att våga låta den stora 
rösten och de stora känslorna i sången 
och monologen fylla hela rummet.  
 
Jag och Karin har även haft en magister-
kurs 2013–14 i denna blandform, ”Att 
gestalta med sång och språk” och 
återkommande Rock och Grekkurser 
internationellt. 

Rock och Grek 
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Liknande smitta uppstår även då en länkar den talade texten, där 
mening och intention medvetandegörs, med det mer kroppsligt direkta 
och förhöjda uttrycket i sången. Då smittar det medvetna berättandet in i 
sången och gör den mer angelägen även berättargestaltningsmässigt. 

Även här försvinner smittan efter en stund. En förlorar sig i den oer
hört sköna och privata kroppsliga upplevelse det är att sjunga, och glöm
mer bort att berätta. Tricket är att både berätta och samtidigt ha kontakt 
med känslorna som uppstår.

När sång och tal blandas ger alltså den mer strikta formen hos sång
en ett koncentrationslyft åt det talade samtidigt som den talade textens 
berättelse ger själva sjungandet ett bra hjälpmedel till att ”glömma bort” 
själva frambringandet av rösten, det vi kallar tonbildning. Sången får en 
förstärkt berättelse. 

Denna winwin situation använder jag mig ofta av både i undervisning 
och i coaching med förvånansvärt snabba resultat i ökad avspänning och 
gestaltning både textligt och musikaliskt. 

För att smittan ska få fäste så de olika uttrycken verkligen befruktar 
varandra fullt ut måste denna blandform mängdtränas så gestaltnings
konditionen underhålls. Detta är färskvara som bör underhållas livet ut. 
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SÅNGTEKNISKA METODER 
En jämförande studie

Genom att göra en jämförande studie mellan två sångtekniska metoder och 
sedan jämföra med min egen vill jag belysa hur jag tänker sångtekniskt. 

De metoder och böcker jag vill presentera och undersöka är: 
  Naturröstens Hemlighet, skriven av Lina Boldemann, Sthlm 1941. 
  Komplett Sångteknik, skriven av Cathrine Sadoline, Köpenhamn 2009. 

Naturröstens Hemlighet är skriven av sångpedagogen Lina Boldemann. 
Hon skrev den på uppmaning av sina elever, både professionella och 
amatörer. Denna bok blev aldrig uppmärksammad på sin tid och jag 
hörde heller aldrig talas om den under min utbildning. Orsaken till denna 
glömska tror jag är att den är starkt kritisk mot den slags vanligt förekom
mande sångteknikundervisning, som istället för att befria sångrösten, ofta 
låser fast den. 

Lina Boldemann, som själv hade den erfarenheten, påstår istället i sin 
bok att det inte behöver vara så märkvärdigt att sjunga. Boldemann hjälpte 
många sångare att få tillbaka sin ursprungliga röst genom sin teknik som 
bygger på att finna vad hon kallar naturrösten. 

Hon förklarar det bland annat så här:

I min lärometod är det just den naturliga, enkla funktionen, nämligen 
talet som jag utgår ifrån, praktiskt, konkret förklarad men utan att söka 
genom teorier närmare beskriva de bakom tonbildningen liggande kompli
cerade sammanhangen.3

Detta irriterade naturligtvis den tidens expertis som gärna såg att sjung
andet var en speciell gåva bara ämnad för speciellt utvalda. Jag tror att 
hennes bok och metod blev ett hot mot det etablerade sångpedagog skrået. 
Så här skriver hon själv apropå detta i företalet till sin bok:

3   Lina Boldemann, Naturröstens Hemlighet, (1941) sid 17 
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I likhet med allt nytt kommer boken säkerligen att till en början att röna 
motstånd och bli utsatt för en del kritik. Kanske kommer man av vissa skäl 
att helt enkelt söka tiga ihjäl hela saken.4 

Boldemann återkommer ständigt till att grunden till all god sång är den 
naturliga och ursprungliga tonbildningen som alla människor har innan 
sångpedagogen förvanskar den och problem uppstår. 1941 fanns det ingen 
etablerad undervisning i någon annan sångkonst än den klassiska Bel 
Cantotekniken. Att se på sångens tonbildning utgående från Bel Canto 
som det enda sättet och gällande alla genrer, är fortfarande mycket vanligt 
även om en viss utveckling skett sedan början på fyrtiotalet. Lina Bolde
mann var absolut före sin tid.

 
Nästa bok och metod i min studie kom som en räddare i nöden till många 
frustrerade sångpedagoger runt om i Europa vars utbildning i sångteknik 
med fokus på Bel Cantons sångideal inte kunde hjälpa alla som kom och 
ville ha hjälp med sin sång i andra genrer, där dessa ideal inte alls fungerade.  

Komplett Sångteknik är skriven av Cathrine Sadolin som efter att ha 
brottats med stora sångtekniska problem hos sig själv, började forska på 
olika röstljud och hur man frambringar dem rent muskulärt. Hennes 
sångträning är i grunden klassisk men hennes stora gränsöverskridande 
musikintresse och hennes forskning gällande hur vi kan bilda olika röst
ljud muskulärt, gjorde att många artister från andra musikaliska genrer 
sökte upp henne för att få hjälp med sin sångteknik. Hennes metod föddes 
då hon förstod att vad dessa artister behövde var grunderna från den 
klassiska sångtekniken men utan det klassiska tonbildningsidealet. Denna 
metod benämns Complete Vocal Tecnique, cvt.5

Så här står det i inledningen av boken:
Den här boken handlar mest om teknik, men det beror inte på någon idé från 
min sida om att teknik skulle vara det viktigaste när det gäller sång. Tvärt
emot, teknik är bara ett hjälpmedel som vi använder för att uttrycka oss.
Jag tycker att den viktigaste aspekten är uttryck – att förmedla ett bud
skap. Vad som ska förmedlas och hur det ska göras är konstnärliga val som 
varje sångare själv måste göra.6

4 I bid, s. 17

5   Läs mer på https://completevocal.institute/komplett-sangteknik/

6  Cathrine Sadolin, Komplett Sångteknik, (2009) sid 6
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Författaren understryker alltså att det inte är tekniken i sig som är det 
viktigaste i sångframträdandet utan endast ett medel för det viktigaste, 
nämligen förmedlandet av känslor och det personliga uttrycket, men att 
hennes bok enbart behandlar den tekniska aspekten. Att ha en renodlad 
teknisk ingång i sångteknikundervisningen tror jag kräver att studenten 
har kommit långt i sin identitet som sångare och redan har reflekterat över 
sitt eget uttryck och vad hen vill förmedla. Att helt utesluta gestaltning och 
känsloförmedling när en vill utveckla sin sång kan vara vanskligt fram
förallt för nybörjaren. 

Jag tycker dessutom att Sadolin motsäger sig själv på samma sida, när 
hon påstår att omdömen om fantastiska röster från förr inte handlar om 
rösten och uttrycket utan om tekniken! 

Det finns många myter om artister som levde innan det blev möjligt att 
göra inspelningar. ”Det var en röst vars like inte existerat sedan dess osv.” Jag 
tror inte det är sant. Sannolikt var det inte sångarens röst som var så speciell, 
utan hans/hennes teknik för röstproduktion7

Vad hände med förmedlandet av känslor och personligt uttryck som enligt 
författaren var det viktigaste i sångframträdandet?

Nåväl, CVT har spridit sig som en löpeld i sångpedagogkretsar runt 
hela Europa. Complete Vocal Institute i Köpenhamn erbjuder mot avgift 
både kortkurser och utbildningar i CVT. Dessa utbildningar är trots höga 
kostnader, väldigt populära och visar på ett skriande behov av vidareut
bildning i andra vokaltekniker än den traditionellt klassiska. 

7   Ibid



25  SÅNGTEKNISK A METODER

Jag har tre frågeställningar som jag låter Boldemann och Sadolin ge svar 
på för att sedan jämföra med mitt eget sätt att se på sångteknik träning. 

1. Finns det en idealton? 

Boldemann beskriver sin idealton på följande sätt:
Den verkliga idealtonen har följande egenskaper:
Skönheten: Klarhet, mjukhet, glans, värme och stabilitet.
Lättheten: Frihet förbunden med smidighet och uthållighet.
Bärkraften: Där även det svagaste pianissimo (liten ljudstyrka) bär långt 
bort i ton som text.
Omfånget: Betydande både i ljusa och mörka lägen.
Nyanseringen: Både i klangfärg och styrka.
Intonationen: Ren, även i decrescendo (avtagande ljudstyrka) till svagaste 
pianissimo, likaväl som i de långsammaste, mest utdragna toner.8

  Boldemann ser idealtonen som något som har sitt ursprung i människ-
ans naturliga förmåga att frambringa sångtoner och den låter som bäst 
när kontroll, balans och personlig frihet får lika mycket utrymme.

Sadolin pratar om de fyra funktionerna:
De fyra funktionerna:
Neutral, Curbing, Edge, Overdrive
– att välja vilken ”växel” man ska använda när man sjunger.9 

  Enligt Sadolin är idealtonen den ton du som sångare själv önskar fram-
bringa, välja ”växel”. Du bestämmer innan du sjunger hur du vill låta och 
sen tränar man in just den klangen rent muskulärt genom någon av de 
fyra grundfunktionerna. 

Min syn på idealtonen är att den ständigt är levande, under utveckling 
och speglar vad du vill berätta. Eftersom den utgår från dig som människa 
kan den, via mängdträning och konstnärlig reflektion, överraska dig med 
en röstklang du inte ens visste du ville ha. Mina tankar om idealton har 
mest gemensamt med Boldemann eftersom jag också vill att den skall vara 
personlig, lätt, stark, sårbar, smidig, intonerad och fri.

8  Boldemann, Naturröstens hemlighet, sid 56

9  Sadolin, Komplett Sångteknik, sid 15
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2. Hur beskrivs kontrollen av lufttrycket, det så kallade stödet? 

Boldemann säger så här om stödet:
Så dra vi ett riktigt djupt andetag! Och då, i samma ögonblick vi äro i be
grepp att andas ut igen stanna vi alldeles tvärt och – stödet är där! Kan det 
vara enklare? Det känns som om något ”tar emot”. 
Det är inandningsmusklerna. Därutav kommer förnimmelsen av ett stöd, 
med vilket sedan varenda ton får en viss kontakt.10

  Boldemann nämner ingenting om att andas med magen eller att skjuta 
på luften med magmusklerna. Det är alltså inandningsmusklerna som 
håller emot när utandningen/tonbildningen startar och det är det Bol-
demann kallar stödet.

Sadolin beskriver begreppet så här:
”stöd” är att motarbeta diafragmans naturliga strävan att släppa ut luften. 
Detta uppnås genom ett samarbete mellan tre muskelgrupper: mag, länd 
och ryggmuskler. Lägg märke till att det buktar ut vid solarplexus, att magen 
kring naveln är indragen och att ryggmusklerna är spända.11

  Sadolin vill alltså dra in magen runt naveln och spänna ryggmusklerna.

Detta kan lätt missförstås och ger ett statiskt resultat vilket är kontrapro
duktivt när det gäller att stödja tonen.

Min syn på stödet är att hålla bröstkorgen öppen även vid utandning och 
tonbildning. Undvika magpuffande, ha en kroppslig närvaro i ryggen och 
ett lätt sviktande muskelstöd i bäckenet. Jag håller alltså med beskrivning
en hos Boldemann i stort, och vissa delar hos Sadolin.

10 Boldemann, sid 41

11  Sadolin, sid. 20



27  SÅNGTEKNISK A METODER

3. Hur förhåller sig metoden till texten, uttrycket och den sceniska 
gestaltningen?   

Boldemann säger så här under rubriken 
Vacker röst eller sjunga bra:
En sak är således: att äga en vacker röst och en annan sak är: att kunna väl 
använda rösten. Är man lycklig nog att äga båda dessa företräden, då är 
man en av de få gudabenådade12

 
  Boldemann nämner också det dramatiska föredraget som en möjlighet 

att fängsla en publik.

I allmänhet tillgripes utvägen att genom andra företräden, såsom ett 
gott dramatiskt föredrag söka överskyla vad som brister i tonens skönhet. Av 
detta slags konstnärer finns det en hel del och även de ha sin stora publik13

  Sadolins metod säger sig vara, och är, en rent muskulärt teknisk metod 
och har alltså ingenting att säga om text, uttryck och gestaltning.

Min syn på text, uttryck och gestaltning är att dessa former för berättande 
hänger helt samman med själva tonbildningen och sångtekniken. Jag kan 
ytterst sällan bortse från uttryck och gestaltning när jag tränar den mus
kulära tonbildningen. 

Tonbildning och uttryck är beroende av varandra samt vilken musika
lisk kontext sången befinner sig i. Musikalisk och språklig gestaltning, på 
lika villkor, utförs med en mängdtränad tonbildning utifrån vad du vill be
rätta. Här skiljer sig min metod rejält från både Boldemann och Sadolin.

12  Boldemann, sid 59

13 Ibid
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Pedagoger och metoder som inspirerat mig
Modet att sjunga har alltid funnits hos mig. Redan som väldigt ung kände 
jag mig som mest levande när jag sjöng och det gör jag fortfarande. Enligt 
mina föräldrar sjöng jag rena melodier redan vid ett års ålder. 

    Denna medfödda säkerhet gjorde mig hemmablind gällande vokal
tekniska svårigheter. För mig var det bara att öppna munnen och sjunga. 
Som tonåring var jag med i hemortens alla körer där jag tvingades hitta 
ett sätt att i min kropp klara av svåra sångliga passager. Där började min 
vokala och musikaliska träning. Jag är alltså i grunden autodidakt.

Denna gedigna första teknikträning är ovärderlig för min vokala 
utveckling trots, eller kanske tack vare, att mina första kroppsliga erfaren
heter i sång och röstteknik var helt oreflekterade. Jag har sedan via min 
pedagoggärning varit tvungen att sätta ord på vad min kropp kan. 
Två pedagoger och metoder har också inspirerat mig att ytterligare tänka 
utanför normen kring sång och sånggestaltning. 

  Mirka Yemendzakis, grekisk musiker och röstcoach. 

När jag träffade Mirka på slutet av 1980talet öppnades en helt ny värld för 
mig gällande röst och sång och hur man kan arbeta med andning och när
varo. Hon pratade mycket om att ”keep the room open” vilket jag skulle 
komma att förstå på djupet många år senare.

  Nadine George, skådespelerska och grundare av Voicestudio Interna-
tional i London14. 

Med klassisk brittisk skådespelarutbildning i botten samarbetade N 
George med skådespelaren och sångaren Roy Hart15 under många år.  
Hon har efter Harts död anammat och utvecklat den röstteknik och 
röstfilosofi som är baserad på det forskningsarbete R Hart gjorde 
tillsammans med sångpedagogen Alfred Wolfsohn16.

14  Läs mer på http://www.voicestudiointernational.com/files/3212/9638/9770/My_Life_with_the_Voice_article.pdf

15  Läs mer på http://roy-hart.com/royindex.htm

16  Läs mer på http://roy-hart.com/awehome.htm
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Mötet med N George i mitten på 2000talet var en naturlig utveckling 
på arbetet jag påbörjat med Mirka. 

 Efter att ha arbetat med Nadine från och till sedan 2004 är jag numera 
”accredited teacher”17 i hennes metod.  

Mötet med dessa två pedagoger fick mig att inse att det går att träna 
det som ofta benämns begåvning eller talang. Det handlar om avspänning, 
exakthet, tillit och öppenhet för impulser samt att träna detta ofta och 
med öppet sinne.

17   Läs mer på http://www.voicestudiointernational.com/index.php/accredited-teachers
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MIN METOD
Den skapande processen är en andlig väg. Detta äventyr handlar om oss, om 
själens djup, kompositören i oss alla, om originalitet, vilket inte avser det helt 
och hållet nya, utan det som är till fullo och genuint oss själva.18

Så skriver musikern Stephen Nachmanovitch i sin bok Spela fritt.
Detta sätt att tänka gäller i hög grad när jag lotsar mina studenter i sång

ens förvirrande och härliga land. Vi har så många förutfattade mening ar om 
hur man bör låta när man sjunger. Min utmaning är att tillsammans med 
studenten leta upp hens eget ”personliga sound”. Att söka sin egen röst istäl
let för att eftersträva ett genreideal är en utmaning eftersom genre idealen är 
starka och påverkar oss i vårt lyssnande mer än vi tror.

Min metod bygger på samarbetet mellan scenisk berättargestaltning, 
musikalisk berättargestaltning och instrumentuppbyggnad. 

Tre fundament som tränas parallellt utan rangordning. 

Scenisk berättargestaltning 
Berättelsen och texten i fokus, språklig gestaltning, texttolkning, känslo
förmedling, riktning och vilja samt medveten träning av lyssnandet 
gällande rummet, och eventuella medspelare. Improvisationsträning för 
att höja medvetandenivån gällande valet av impuls.

Allt för att öka den sceniska närvaron och det sceniska berättandet i 
sångframträdandet. 

Musikalisk berättargestaltning 
Träning av metrik, frasering, rytmik, melodik, flöde, gehör, tonträff och ago
gik. Sångens musikaliska kontext samt improvisation vilket tränar förmågan 
att urskilja och välja de rätta impulserna. Medveten träning av lyssnandet.

Allt för att medvetandegöra och utveckla det musikaliska berättandet. 

Instrumentuppbyggnad 
Arbetet delas in i tre delar; det öppna bröstet, de fyra kvaliteterna och 
registerbrottet, även kallat ”skarven”.

18  Stephen Nachmanovitch, Spela fritt, (1990) sid 20

Agogik är beteckning 
för de små, fria och 
personliga tänjningar 
av det strikta tempot 
i ett musikstycke 
som är nödvändiga 
för att musiken skall 
bli levande
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Det öppna bröstet 
När jag arbetade med Mirka Yemenzakis pratade hon om att ”keep the 
room open”.

En viljeakt där du själv bestämmer över dina muskler. Vid inandning 
öppnas ”rummet inuti bålen”, sen vid utandning vill denna öppning sjunka 
ihop. Om du då med viljans hjälp fortsätter att ha ”rummet öppet” när du 
tar en ton uppstår en underbar effekt, din ton blir större och du kan hålla 
den betydligt längre tid. 

På Nadine Georges kurs använde jag mig av min musikaliskt naturliga 
textbehandling. Nadine bad mig hela tiden att ta replikerna med mer vol
y m men i lägre tonhöjd vilket är väldigt svårt eftersom den ökade energin 
som man behöver när man talar starkt ofta gör så att tonhöjden stiger.

Så sa hon ”open your chest, Pia” och plötsligt förstod jag, min kropp 
och min konstnärliga intuition vad hon menade så jag bestämde mig 
för att ”hålla rummet öppet” och det blev resultat direkt. Helt plötsligt 
kände  s det som när jag sjunger fast jag faktiskt talade. 

Sedan dess försöker jag att hålla mitt bröst öppet. Inga problem med att 
höja volymen utan att höja tonhöjd längre. Samma impulshantering som 
vid musikalisk aktivitet. En förhöjning, om man så vill, från det vardagliga 
kommunikationspratandet. 

Det öppna bröstet är både en känsla och en rent muskulär viljeakt. 
Vid den privata känslan av stor förvåning eller efter att krampen släp

per efter privat gråt eller chock, upplevs ofta en större öppning och inre 
närvaro i kroppen. Det öppna bröstets teknik är ett sätt att uppnå samma 
känsla rent tekniskt. En professionell öppning av kroppen utan att blanda 
in sin egen privata sårbarhet. En fördjupad kroppsmedvetenhet som också 
innefattar delar av kroppen som man inte kan se, alltså nedre delen av 
bröstkorgen och ryggen och då kanske framförallt nedre delen av ryggen, 
ja till och med ända ner och in till musklerna runt anus. En diagonal för
bindelse mellan ett avspänt anus och ett ”tredje öga” i pannan med öppna 
ögon och framsträckta armar. En tyngd och avspänning samtidigt som 
energin är starkt framåtriktad. 

En riktning både bakåt, neråt, framåt och uppåt samtidigt. 
Det här kan kännas onaturligt i början eftersom bröstkorgen sjunker 

ihop vid utandning naturligt, och av naturliga skäl är det svårt att släppa 
taget om musklerna kring anus, men efter mängdträning ger allt detta 
oöverträffade vinster i öppenhet och stabilitet i rösten på sikt.  
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dagbok, juni 2014.

Har precis repeterat inför ett framträdande nu på lördag. Väl 
bekanta sånger med eget gitarrspel samt en medmusiker på div 

instrument. Jag tänkte jag skulle pröva att verkligen arbeta med det öppna 
bröstet. 

I repetitionssammanhang brukar jag annars inte öppna så mycket men 
nu gjorde jag det och en oväntad konsekvens av det var att jag inte blev så 
fysiskt trött utan energin som jag lade in gav tillbaka direkt. Intressant var 
medmusikerns reaktion på min flygande start på repetitionen. Hen skärpte 
också till sitt eget spel och musikaliska närvaro.

åter till loggboken från reykjavik, augusti 2014. 

Studenterna kan nu arbeta med det levande mellanrummet via 
den strikta kroppsform som jag benämner det öppna bröstet, och 

direkt märka skillnaden. Det är också mer och mer uppenbart att själva 
livet, gestaltningen föds i detta mellanrum. 

Det levande mellanrummet som nämns här kan jag beskriva som en med
veten öppning i kroppen där det jag just har sagt eller sjungit får plats att 
klinga. En efterklang som ger impulsen till nästa fras. En konkret medve
ten kroppslig form där inandningen följer direkt på föregående musikal
iska fras eller textmening, istället för en inandning strax innan själva 
påståendet, frasen eller meningen.

Att låta mellanrummet klinga i det öppna bröstet ger mig tillgång till 
mig själv känslomässigt. All förförståelse och gedigna teknikträning får 
verka fritt i en ögonblickssituation.

Andas med magen

Ett vanligt sätt att tänka vid andningsövning-
ar för både sångare och skådespelare som 
jag mött, är att ”andas med magen” och vid 
utandning ”puffa” med magmusklerna för att 
få stöd på tonen. Detta har sitt ursprung i en 
teknikträning som var oerhört vanlig fram till 
för 5–10 år sedan och som tyvärr ofta missför-
stås rejält.  
    Eftersom förbudet att höja axlarna vid inand-
ning är så starkt har man förmodligen inte hel-

ler öppnat bröstkorgen utan bara arbetat med 
magen både vid in och utandning vilket ger en 
begränsning eftersom bröstkorgen är inaktiv.  
    Detta ger egentligen bara spänningar i hals 
och bål och det viktiga flödet i rösten bryts 
med ett för ihärdigt ”puffande”. Det fungerar 
till en viss del men både själva rösten och 
andningen blir starkt begränsad och oflexibel. 
Luften går ju faktiskt fysiskt ner i lungorna och 
inte i magen! 
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De fyra kvaliteterna 

Ett undersökande av olika klangplaceringar, för att både skona och öppna 
rösten inspirerat av Nadine Georges metod19. 

Ta en ton på kvalitetens vokal och håll den länge och så rakt som möj
ligt i vanlig durskala upp och ner med början på pianots ”nyckelhåls C”. 

De fyra kvaliteterna är: 

 Low male 
 Ett volymstarkt ljudande på vokalen Å (som i åska) med utgångspunkt 

och placering djupt nere i kroppen. 
 För att öppna kroppen och hitta en låg tyngdpunkt. 
 Kan också symboliseras med elementet jord och stråkinstrumentet 

kontrabas.

 High male 
 Ett aningen skarpare, fortfarande volymstarkt ljudande på vokalen A 

(som i alltid)med utgångspunkt och placering i ett vidgat bröst.
 För att bredda kroppen. 
 Symboliseras med elden och cellon.

 Low female
 En volymsvagare ljudande på vokalen O (som i oro) med utgångspunkt 

och placering mellan ögonen och i nacken. 
 För att hitta riktning och fokus. 
 Symboliseras med vattnet och altfiolen.
 
 High female
 En luftig tonansats och volymsvagt ljudande på vokalen HA (som i hatt) 

med utgångspunkt och placering kring ögonen samt en stark förankring 
djupt ner i kroppen samtidigt som tonen har en stigande karaktär likt 
morgondimma.

 För att väcka fantasin och kreativiteten. 
 Symboliseras med luften/vinden och fiolen.

I tekniken med de fyra röstkvaliteterna är röstlägesbenämningen helt 
befriad från könstillhörighet och har ingenting med den traditionella 
indelningen i bas, tenor, alt och sopran att göra. Tekniken bygger på att 
alla människor, oavsett könstillhörighet, har alla röstkvaliteter i sig.

Föreställningsförmåga, fantasi, mod, kroppslig och emotionell intel
ligens är i fokus. 

19   Läs mer på http://www.voicestudiointernational.com/files/3212/9638/9770/My_Life_with_the_Voice_article.pdf

Röstlägen 

I sångsammanhang 
talas det ofta om olika 
röstlägen för rösten. 
Då menas traditio-
nellt olika frekvens-
områden eller register 
i rösten. Beroende 
på individuella förut-
sättningar, skolning 
och träning kan en 
sångare sägas ha ett 
eller flera röstlägen. 
Röstläget likväl som 
klangfärgen kan för-
ändras beroende på 
sångarens röstutveck-
ling och ålder.  
Den traditionella 
indelningen i röstläge 
är från hög till låg;  
Sopran och alt för 
kvinnorösten.  
Tenor och bas för 
mansrösten.
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Arbetet avdramatiserar dessutom rädslan för överansträngning av 
själva rösten. Andra dimensioner i röst och kropp öppnas upp vilket är 
mycket befriande både för den som är skolad i att ständigt kontrollera 
tonen, men även för den osäkre nybörjaren. Denna teknik kan få både 
nybörjaren och den avancerade sångaren och röstartisten att via trygg och 
kunnig ledning gå utanför sin egen trygghetszon gällande både röstan
vändning och personligt och konstnärligt mod. 

För att uppnå det krävs ett öppet och avspänt förhållningssätt hos både 
pedagog och student. Vid misstänksamhet och ovilja kan denna avspänd
het vara oerhört svår att uppnå eftersom kroppen ställer in sig på försvar 
och musklerna spänner sig. 

Därför är det extra viktigt, ja helt nödvändigt, att stämningen i grup
pen och mellan student och pedagog är tillåtande och att var och en möter 
sina individuella svårigheter och arbetar därifrån. 

Utmaningen för en tränad sångare är att inte göra tonen så vacker och 
balanserad som möjligt, utan att låta kroppen vara ifred och koncentrera 
sig på att vara nyfiken på det som kommer ut. Att inte kontrollera ton
ansatsen och inte fixa till tonen när den lämnat munnen och når örat. 

Svårare gjort än sagt, men vinsten i tonens liv och berättelse är oöver
träffad med denna metod. För nybörjaren är det en utmaning att hålla 
långa, raka toner utan att sjunka i tonhöjd. 

Det centrala i detta arbete är att öppna bröstet och att inte överkont
rollera tonansatsen. 

Registerbrottet, ”skarven” 
exempel från teaterallianskurs, mars 2015.

En ung skådespelare med relativt liten erfarenhet av sång. Den 
erfarenhet hon har grundar sig på traditionell sångundervisning. 

Detta innebär att så fort hon passerar skarven drar hon klangen bakåt in i 
svalget och det låter faktiskt riktigt illa. Jag ber henne förstärka den lägre 
rösten i bröströsten samt verkligen byta till den tunna men avspända 
huvudklangen vid skarven. Hon grimaserar och är tydligt obekväm vid 
själva bytet av klang. Eftersom kroppen inte är bekväm med att byta 
resonansrum kan det kännas som om man ”tappar brallorna” vid själva 
bytet. Efter att ha pratat om det ber jag henne sjunga igen och att inte 
fysiskt visa genansen som uppstår. Hon sjunger igen och efter en stund 
märker både jag och hennes kurskamrater att olikheterna i klangerna 
jämnas ut och hon sjunger också mer naturligt och som en extra bonus 
betydligt renare.

Registerbrottet beror 
på att stämläpparnas 
vibrationer, som är 
själva ljudkällan, går 
från att vibrera med 
hela muskelmassan 
till att bara en del av 
stämläpparna akti-
veras. Detta sker när 
tonhöjden är relativt 
hög och stämläppar-
nas hela muskelmas-
sa inte längre orkar 
vibrera så snabbt. Då 
övergår vibrationerna 
till att bara innefatta 
yttre randen av stäm-
läpparna. Resultatet 
blir en ljusare och 
tunnare klang.  
Dessa två röstklanger 
kallas för fullregister 
och randregister.  
En annan vanli-
gare benämning 
är bröströst och 
huvudklang.
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Alla som sjunger har något slags förhållande till registerbrottet i rösten. 
Det som i dagligt tal kallas skarv. Ett slags hack i själva sångtonen vid en 
viss tonhöjd där rösten byter klangfärg utan att man själv vill det. Nog 
så besvärande vid sång där tonhöjden är bestämd. När man sjunger vill 
kroppen inte lämna det register den är mest bekväm i. En vill i det längsta 
behålla fullregistret tills det inte går längre och när registerbrottet, själva 
hacket, kommer känns det som att tappa brallorna. 

Människan har registerbrott på olika ställen i rösten beroende på olika 
mycket muskelmassa i stämläpparna. Män som har längre stämläppar, 
och därför större muskelmassa med mörkare röstklang, kan sjunga hela 
sånger utan att störas av registerbrott och har sitt registerbrott först när de 
går över i falsett. Kvinnor, som har ljusare röstklang på grund av kortare 
stämläppar, störs allt som oftast av detta registerbrott mitt i sången. Detta 
är utan jämförelse det vanligaste problemet kvinnliga studenter och skåde
spelare tar upp med mig. 

ytterligare ett exempel på hur jag arbetar med det 
kvinnliga registerbrottet hämtat från undervisning på 
grundutbildningen i skådespeleri på stdh.

Studenten är varken speciellt van vid att sjunga men heller inte helt 
ovan. Hon tycker att alla sånger går för högt/ljust eftersom hon 

inte behärskar eller är van vid att befinna sig i randregistret/huvudklangen. 
Hon får en sång vars melodi vandrar mellan randregister och fullregister 
och eftersom hon inte vill byta klang blir hennes sång först bara spänd 
uppåt i tonhöjd och samtidigt tunn och kroppslös nedåt. Jag provar då med 
att bestämma åt henne var exakt på vilken ton/vilket ord i sången hon ska 
byta register och efter en stund förstår hon och provar. Det blir ju så tunt på 
höjden säger hon men jag lugnar henne med att det är en tidsfråga innan 
de bägge röstregistren smittar varandra och mycket riktigt så efter några 
veckor har hennes starka, mörka och något spända röstklang lättats upp 
och hon kan sjunga sånger med större tonomfång och som en bonuseffekt 
blir hennes talröst också mer smidig.

Det bästa sättet att få kontroll över registerbrottet är att undersöka var 
skarven ligger i den egna rösten. Genom att lyfta fram den, bli vän med 
den, för att så småningom själv bestämma över den. 

Först förstärka skillnaderna mellan fullregister och randregister för att 
på detta sätt avdramatisera den, för så många, pinsamma skarven. 

Joddling är exempel 
på en sångteknik som 
bygger på detta re-
gisterbrott. Att joddla 
är att ständigt växla 
mellan fullregister och 
randregister 
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KONSTNÄRLIGT  
OCH PERSONLIGT MOD
Att ta en ton med ett öppet bröst ger inte full kontroll över varken tonhöjd 
eller hur den klingar och det kan vara ordentligt otäckt för både kropp 
och sinne att våga lita på kroppen och samtidigt lyssna både inåt och utåt. 
Ha tillit till sig själv, sina impulser och att kroppen kan sin sak efter all 
träning. Våga släppa kontrollen och lita på den kroppsliga intelligensen. 

Vanligt är annars att sträva efter full kontroll.
Faran är då att en arbetar i gamla säkra spår på bekostnad av nya im

pulser, kreativitet och musikalisk och scenisk närvaro.
Tekniken med det öppna bröstet och de fyra kvaliteterna ger en sund 

osäkerhet där den kroppsliga intelligensen får frihet och där nya impulser 
kan födas, men det är inte helt riskfritt. 

Risken finns för platt fall med dåliga impulser eller inga impulser alls.
Den risken är väl värd att ta eftersom det alltför kontrollerat trygga har 

enligt mig för hög säkerhetsfaktor för att vara grund till en verkligt levan
de gestaltning med överraskningar och lössläppt fantasi.

Arbetet med de fyra kvaliteterna och det öppna bröstet kan ge en för
höjning av uttryck och närvaro och då uppstår ofta rädslan för att vara 
överdriven, att skrika. Att inte vara autentisk.

Att då våga fortsätta ha sitt bröst öppet kräver mycket träning och tillit 
till denna idé. 

Det jag vill kalla konstnärligt och personligt mod. Ett mod som går att 
uppnå med hjälp av teknisk mängdträning, impulsträning via improvisa
tion samt att ständigt jobba med det öppna bröstet. 

Våga vara i process och undvika prestation. 
Medvetenhet om vad du gör, dina tankar och varför du har dem. 

Acceptera att det inte alltid blir bra. Inte älta misstag och att både som 
pedagog och medmusiker arbeta för en starkt tillåtande men samtidigt 
krävande arbetskultur. 
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KAN TEKNIKEN VARA I VÄGEN  
FÖR UTTRYCKET?
För att kunna skapa behöver vi både teknik och frihet från teknik. För detta 
ändamål övar vi tills våra färdigheter blir omedvetna ./…/ När skicklighet 
når en viss nivå gömmer den sig.20

Nachmanovitch säger här att skickligheten eller tekniken gömmer sig när 
den når en viss nivå. 

Att hitta dit är en knäckfråga för alla konstnärer och pedagoger. 
Jag brukar säga att det gäller att skaffa sig så pass mycket trygghet i 

utövandet så att man vågar släppa den hindrande kontrollen för att kunna 
flyga fritt med allt vad det innebär av risktagande och nya upptäckter om 
sig själv, sången och det man vill förmedla. 

Det finns en utbredd misstänksamhet gentemot teknik och mängd
träning speciellt bland amatörer samt hos de studenter som är övertygade 
om att deras unika konstnärliga uttryck förstörs om de tränar för mycket. 
Oviljan och i många fall oförmågan att mängdträna försenar studentens ut
veckling i onödan. Få missförstånd kan vara större när det gäller en konst
närs utveckling än att mängdträning förstör det genuina konstnärsskapet. 

Nachmanovitch skriver
 Den mest frustrerande och hjärtslitande delen av skapande arbete, den man 
varje dag brottas med i övningar, är när man ställs inför svalget mellan det 
man känner och det man förmår uttrycka21

Kanske är det just detta svalg som gör att så många har så svårt att mängd
träna. 

Helt riskfritt är det dock inte att fördjupa sin tekniska skicklighet.

20  Nachmanovitch, Spela fritt, sid 77

21  Ibid, sid 71
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Nachmanovitch fortsätter
Det är i detta gap, det okändas zon, som vår känsla är djupast – och mest 
oartikulerad. Teknik kan överbrygga klyftan. Den kan även utvidga den. 
När man betraktar teknik eller skicklighet som ett ”någonting” som ska 
förvärvas, faller man åter i klyftan mellan övning och perfektion, vilket 
leder in i hur många onda cirklar som helst. Om man improviserar med ett 
instrument har man den gedigna träning som krävs för att uttrycka sig. Men 
tekniken kan bli för gedigen – man kan bli så van att veta hur det ska gå 
till att man fjärmas från den fräschhet som var ny dag för med sig. Denna 
fara är intimt förbunden med den kompetens som man tillägnar sig genom 
övning. En kompetens, som förlorar kontakten med sina rötter i leken och 
förskansar sig i stela former av professionalism.22

Det här ser jag oftast bland mina musikhögskolestudenter. Troligen beror 
det på att övningstraditionen är stark inom musiken och med det följer ett 
stort behov av att spela rätt och vackert som bevis på att man övat. Tyvärr 
framstår ofta musiken då som just skicklig, men ack så tråkig. Det gäller 
alltså att behålla kontakten med leken och alltid underhålla sin nyfikenhet 
och fantasi.  

Nachmanovitch fortsätter
Övning ger de skapande processerna jämn fart, så när fantasifulla överrask
ningar inträffar kan de införlivas med den fantasins organism som växer och 
andas. Här åstadkoms väsentligast tänkbara syntes i det att inspirationens 
ögonblick sträcks ut till ett oavbrutet flöde av handlingar. Inspirationen är inte 
längre bara glimtar av insikt som kommer och går med gudarnas nycker23

Den eftersträvansvärda inspirationen går alltså att framkalla med hårt 
arbet  e. Jag vet av egen erfarenhet att det stämmer så det gäller att inte 
hoppa över sin mängdträning även om förutsättningarna inte är perfekta. 
Att ha tillgång till sin röst och sin kreativitet är en färskvara. 

Det är själva begåendet som är hemligheten, inte att det känns rätt, för 
det gör det bara ibland. 

Att öva tills färdigheterna blir omedvetna kräver mängdträning under 
lång tid och det behöver underhållas livet ut och det är helt nödvändigt för 
den som vill uppnå ett självständigt och hållbart konstnärligt uttryck. 

22   Ibid

23   Ibid, sid 75-76
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Bordun är en liggande 
ton som ackompan-
jerar en eller flera 
melodiska stämmor

funderingar kring en spelning i norge, kristi 
himmelfärds helgen 2014. jag sjöng och spelade kontrabas 
på en poesifestival utan några andra instrument.

När jag började fick jag blackout gällande vilka ackord som ingick 
i sången och valde då att sjunga på en bordun från basen. En inre 

panik spred sig men efter en stund hittade jag tillbaka till den inövade ack
ordföljden, och jag kände mig mer lugn i framförandet. En i publiken kom 
fram efteråt och sade att jag sprakade av energi, en annan att jag dansade 
med min bas. Jag vet inte om min inre panik gav en större energi åt helhets
intrycket eller om energin gick ner i förhållande till publiken. 

Kommentarerna efteråt tyder ju på det första, men jag är osäker. Det 
kändes ju inte bra inne i mig. Jag kunde dessutom inte riktigt möta publi
ken med ögonen medan jag sjöng vilket är oerhört ovanligt för mig och jag 
undrar om det har att göra med att jag att jag blandar mitt oerhört säkra 
själv i sången med mitt betydligt mer osäkra basspel. Då uppstår en skörhet 
blandad med styrka som jag inte behärskar än och då blir det för mycket 
att möta publiken direkt i ögonen. 

Här märks tydligt att kroppens intelligens inte är tillräckligt djup 
gällande mitt basspel för att jag skall kunna slappna av och låta impulser 
flöda fritt till skillnad mot sjungandet där den kroppsliga intelligensen har 
djupnat med åren och tillåter ett större impulsflöde. 

När jag samtidigt både sjunger och spelar bas så jobbar jag på olika plan. 
Själva sjungandet är på det djupaste planet också för att jag valde sång

er jag sjungit i många år. Jag behöver inte fundera över text och melodi 
utan kan då följa impulser från sången och publiken. Samtidigt måste jag 
hålla reda på ackordgångar och lägen på basen där min kroppsliga intel
ligens befinner sig på ett betydligt grundare plan än sången, beroende på 
kortare motorisk mängdträningstid. 

Intressant är hur dessa olika plan i mitt medvetande kommunicerar. 
Denna obalans i tryggheten mellan sången och basspelet ger alltså ett 
uttryck av liv och närvaro eftersom jag tvingas att vara på helspänn i mitt 
basspel. Denna förhöjda närvaro upplevs av publiken som scenisk energi. 
Känslan i mig behöver inte vara positiv men publiken upplever paniken 
som både scenisk och musikalisk närvaro. 

Om min prestation inte känns trygg och bra för mig händer det att 
publiken säger att de sällan blivit så berörda. Det är heller inte ovanligt att 
vid tillfällen då jag känner mig helt nöjd med min sceniska och musikalis
ka prestation, upplever publiken mig som bra men inte berörande.  

Kanske är det osäkerheten, ”sprickan” i det duktiga som då berör? 
Den sceniska närvaron blir starkare av det ständiga växelspelet mellan 

kontroll och osäkerhet. 
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IMPULSHANTERING  
OCH IMPROVISATION

jag minns en konsert med mig och a i kulturhusets hörsal  
i stockholm på nittiotalet. 

A spelar ett väldigt engagerat och utlevande pianosolo som enligt 
mig börjar bli för långt och skena iväg med inslag av lite för privat 

frustration. Jag står bredvid och känner mig allt annat än bekväm när jag 
plötsligt får en impuls att smälla igen pianolocket över hans fingrar för att 
få slut på skenandet. Jag hinner inte tänka klart innan jag faktiskt gör det. 
Risken att jag hade smällt igen locket över hans fingrar fanns dock aldrig, 
den kontrollen hade jag, men det visste inte A utan han slutade tvärt och 
drog åt sig händerna medan jag ställde upp locket igen. Jubel hos publiken 
som naturligtvis trodde det var inrepeterat. Jag blev kall inombords. Hur 
skulle A reagera? En oerhört laddad tystnad infann sig men sen skrattade 
han och fortsatte spela helt utan privat frustration. 

Mina år med A var spännande och utmanande eftersom vi aldrig 
riktigt visste hur konserten skulle forma sig. Ett medvetet konstnärligt val 
från vår sida. 

Någon, jag eller A, började. Sedan lät vi impulserna, rummet, publiken 
och själva musiken leda oss till en ny tolkning varje gång. 

Dramatikern och professorn Barbro Smeds skrev i dn apropå en annan 
konsert med mig och A:

”Vårt behov av att under arrangerade former se otroliga och sanna saker 
hända mellan människor, det är outslitligt”

Ibland blev det platt och innehållslöst men å andra sidan nådde vi vid 
vissa tillfällen geniala konstnärliga höjder, med total kommunikation med 
varandra, musiken, publiken, rummet och universum. B. Smeds lyckades 
pricka in ett sådant tillfälle. 

Nachmanovitch skriver:
Impuls, likt improvisation, är inte ”vad som helst”; den saknar inte struktur 
utan är ett uttryck för en organisk, inre, självalstrande struktur.24

Improvisationens kärna är medvetandets fria lek… Sådan lek är förenad 
med ett visst mått av risktagande.25

24   Nachmanovitch, Spela fritt, sid 34

25  Ibid, sid 47
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Utmaningen ligger i att både kunna och våga välja vilka impulser som 
ska följas och vilka som ska motas bort. 

När jag sjunger helt utan förberedelse, med som jag anar ett öppet sin
ne och en öppen kropp beredd att följa impulserna som uppstår, händer 
det ofta att jag överraskar mig själv med kroppsligt organiska, musikaliska 
vändningar på en sång jag kanske sjungit i många år. Men efter en stund 
kommer tvivlen springande och jag försöker hitta det öppna fräscha igen 
och då blir det ”bara” kompetent vilket inte gör mig särskilt nöjd. 

Jag försöker då nollställa mig och släppa fram impulserna från krop
pen och lyssnandet. Nachmanovitch igen:

Mästerskap betyder ansvar, att kunna reagera i realtid på ögonblickets 
behov26

Men går det att träna konstnärlig impulskontroll?
Jag anser att det går. En väg är att via improvisation öva upp sin käns

lighet för impulsernas kvalitet. Lära sig urskilja vilka impulser som bör 
följas och vilka som ska motas. Alla impulser ger utförandet nya former, 
även de som inte är så lyckade eftersom de tvingar fram en skärpning och 
hjälper till att bryta ny mark. 

Att veta hur bygger på mängdträning, kroppens intelligens tillsam
mans med en trygghet som visar sig som beredskap för det oväntade och 
kännedom om hur en fungerar.

Nachmanovitch säger:
Improvisation är aktiv intuition… Även ett arbete av mycket strukturerad, 
kompositorisk art börjar med denna alltid överraskande process av fritt 
fantiserande, då man varken har något att vinna eller något att förlora. Ut
flödet av intuition består av en fortlöpande följd av val, val och åter val. När 
man improviserar med hela hjärtat och rider på denna ström, öppnar sig val 
och bilder så snabbt in i varandra, att det inte finns tid att bli rädd och att 
dra sig undan vad intuitionen säger27

Vid improvisation, både i undervisning och eget musicerande, finns det 
ett förstärkt nu som jag absolut måste förhålla mig till gällande egen 
sinnes stämning, medspelares energi, rummets atmosfär, publikens väl – 
eller motvilja. 

26  Ibid, sid 45

27  Ibid
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Nachmanovitch igen:
Den vanligaste formen av improvisation är vanligt tal. När vi talar och 
lyssnar, nyttjar vi en uppsättning byggklossar (ett ordförråd) och regler för 
hur man kombinerar dem (en grammatik). Men de meningar vi bygger 
med dem har kanske ingen uttalat tidigare och de kommer kanske aldrig att 
sägas igen. Varje konversation är en form av Jazz. Att skapa i ögonblicket är 
för oss lika vanligt som att andas.28

På sätt och vis är all konst improvisation. Somliga improvisationer presen
teras som sådana, i sin helhet, här och nu; andra är ”påbättrade improvi
sationer” som har blivit reviderade och rekonstruerade under en tid, innan 
publiken bereds möjlighet att avnjuta konstverket.29

Med påbättrad improvisation menar Nachmanovitch här komposition, 
dramatik, och poesi som alla har en början i improvisationen för att sedan 
ha reviderats och rekonstruerats under olika lång tid.

Jag menar att musikalisk improvisation är komposition i realtid och att 
teaterimprovisation är dramatik i realtid. 

28 Ibid, sid 23

29 Ibid 
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KÄNSLANS OCH  
KROPPENS INTELLIGENS 
Känslolivet är ett område som kan hanteras med större eller mindre skick
lighet och som, likaväl som förmågan att räkna och läsa, kräver en speciell 
kompetens/…/Emotionell kompetens är en metaförmåga som avgör hur väl 
vi kan utnyttja de övriga förmågor vi har, inklusive själva intellektet.

Det finns många forskningsresultat som tyder på att människor som är 
emotionellt begåvade – som vet vad de själva känner och kan behärska sina 
känslor och som också kan avläsa och handskas med andra människors käns
lor – har ett övertag inom alla områden av livet, vare sig det gäller kärleksrela
tioner eller att uppfatta oskrivna regler som leder till framgång i arbetslivet30.

Så beskriver psykologen och vetenskapsjournalisten Daniel Goleman 
människans förmåga att hantera sina känslor. Goleman kallar det känslans 
intelligens, eller den emotionella intelligensen. 

Att träna sin emotionella intelligens är nödvändigt för en konstnär, 
anser jag. En ständigt pågående reflektion över de egna känslorna i olika 
sammanhang och varför de uppstår. 

På så sätt kan man lära sig ta vara på de öppna kreativa impulserna och 
finna olika strategier att mota de stoppande impulserna, vilka ofta bara 
leder till oro, missförstånd och stelhet.            

Reflektion över den egna genansen, de egna konstnärliga normerna är 
också en del av den emotionella intelligensen. 

Förmågan att skickligt använda kroppen för att uttrycka tankar och käns
lor kallas enligt Goleman för kroppens intelligens. I denna intelligens ingår 
koordination, balans, fingerfärdighet, styrka, smidighet och snabbhet. 

Enligt de flesta konstnärer är den kroppsliga mängdträningen helt avgö
rande för att konstnärskapet skall hållas levande och utvecklas. Pablo Picas
so, Igor Stravinskij, Maria Callas och Judy Dench är bra exempel på detta.

Att ha tillit till att kroppen kommer ihåg det strikt tekniska främjar det 
konstnärliga uttrycket. 
Mängdträning är ett begrepp jag lånat från körkortsutbildningen och

innebär exakt det som begreppet påstår, nämligen att träna det en lärt 
sig ofta och mycket. Kvantitet för att säkerställa kvalitet. 

Mängdträna kunskapen för att den skall bli kroppslig. ”Upprepning är kun
skapens moder” som ordspråket säger. Detta brukar vanligtvis kallas övning.

30 Daniel Goleman, känslans intelligens, (1995) sid 56–57





 50  S Å N G E N Ä D L A K Ä N S LO R F Ö D E R ?

KONSTNÄRLIG INTUITION,  
ETT AVKÄNNINGSINSTRUMENT
När något inte stämmer känns det i hela min kropp som en lätt frustra
tion, ett ”skav”. 

Jag har som ett avkänningsinstrument inne i min egen kropp. 

Är det något jag hör?

Är det något jag ser?

Är det något jag känner, förnimmer?

Varför tar jag just den tonen i en improvisation och varför väljer jag att 
lyfta just den frågan i förhållande till en students just framförda sång?

Vad händer i mig när jag gör mina konstnärliga val dels som artist och 
dels som pedagog. 

Avkänningsinstrumentet i kroppen bygger på de olika intelligenserna som 
nämns ovan. Är det kanske ytterligare ett sätt att beskriva det jag kallar 
konstnärlig intuition? 

D Goleman beskriver detta.
På enbart rationella grunder kan man inte fatta bra beslut; det krävs en 
intuitiv känsla och den känslomässiga insikt men vunnit genom tidigare 
erfarenheter /… / De intuitiva signaler som vägleder oss i dessa situationer 
yttrar sig i form av inre kroppsliga förnimmelser som utlöses av det limbiska 
systemet (också kallad känslohjärnan), vilka kallas ”somatiska markörer” – 
bokstavligen en känsla i maggropen.

Nyckeln till säkrare personliga beslut och val är, kort sagt, att veta vad 
man känner.31

31 Goleman, känslans intelligens, sid 78
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ett exempel från teaterallianskursen, september 2014.

En nyutexaminerad skådespelare, S med ett inte allt för stort 
självförtroende gällande sång men med en härlig och öppen 

inställning till att arbeta, sjunger en långsam Patti Smithsång som är 
uppbyggd med en tretaktskänsla i ett repetitivt pianokomp med en ren och 
naken melodi som sjungs ovanpå. S och pianisten börjar och jag som aldrig 
hört sången får signal från mitt avkänningsinstrument och vill intuitivt 
höra originalet eftersom jag känner att det är något som inte stämmer. Jag 
lyssnar på originalet på min iPad och upptäcker genast att både S och 
pianisten har närmat sig tretaktskänslan nordiskt med starkt betonat första 
slag i takten. Tänk svensk folkmusik, lite elakt kallat ”knätofs”. Denna 
uppfattning av rytmiken har vi här i Sverige med modersmjölken och den 
uppfattningen inbjuder kroppen till dans med en tung så kallad ”etta” och 
riktningen går lite upp o ner men Patti Smith är inte uppväxt med 
”knätofs”rytmiken. Hennes version har en tretaktskänsla med jämn 
betoning vilket ger en större stramhet och framåtriktning i sången. När 
detta var utrett sjöng S igen och nu var hennes sång per automatik mer 
riktad och spänningen mellan det något strama kompet och den vackert 
söta melodin blev ytterligare en ingrediens i helhetsgestaltningen. S har en 
naturlig kroppsintelligens och kan i sin kropp förstå skillnaden, vilket 
underlättar.

Detta är ett typiskt exempel på när avkänningsinstrumentet ger sig till 
känna när jag undervisar. Samma sak händer också när jag sjunger eller 
talar vid repetition och för en publik? Jag lyssnar inåt och något säger mig 
vad som känns rätt eller fel. 

Kanske är mitt avkänningsinstrument en följd av musikalisk och 
språklig och lingvistisk intelligens i samarbete med emotionell intelligens, 
nyfikenhet och långvarig mängdträning. 

Hur som helst är det ett ovärderligt arbetsredskap och jag litar på det 
eftersom det för det mesta leder mig rätt. 

Att ständigt utveckla och träna den musikaliska, emotionella och kropps
liga intelligensen och att ha en öppenhet för impulser. 

Att medvetet värma upp röst och lyssnande för att komma till den hög
sta uppmärksamhetsnivån där impulser får utrymme och en har ett fritt 
val att följa eller mota bort dem. 

Kroppslig och därmed sinnlig beredskap. Att lyssna både inåt och utåt 
för att sen göra språnget. 

Det vill jag kalla konstnärlig intuition.

Musikalisk  
intelligens   
Begreppet hämtar jag 
från professor Howard 
Gardners bok, De sju 
intelligenserna, där 
han påstår att både 
den språkliga och mu-
sikaliska intelligensen 
är förknippade med 
hörsel och talorgan 
och jag vill påstå att 
just de båda intelli-
genserna samarbetar 
i både sångaren 
och skådespelaren. 
Musikalisk intelligens 
kan beskrivas som en 
förmåga att läsa in 
mening och betydelse 
i rytmiskt ordnade 
tonsekvenser och 
språklig/lingvistisk 
intelligens är en 
förmåga att se ords 
innebörd, betydelse, 
ljudvärden, musikalisk 
samklang(fonologi) 
samt regler för ordens 
inneboende ordning 
och böjningsmönster. 
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Jag stötte på begreppet första gången hos Nadine George. Hon svarade 
på en fråga varför hon sa just det hon sa till en student, att hon använde 
sin konstnärliga intuition.  Jag förstod omedelbart vad hon menade. Kriti
ker säger naturligtvis att det är ett sätt att undvika frågor som är för svåra 
men jag tror inte det är så enkelt.

Min konstnärliga intuition är reflekterad och mer komplex och djup än 
den intuitiva “magkänslan”, och kan alltså på fler sätt också kommuniceras 
till studenten. 

Det är alltid min egen konstnärliga, musikaliska intuition som är den 
första och absolut grundläggande förutsättningen för denna kommunika
tionsförmåga.

En kommunikationsförmåga som förhoppningsvis leder till att studen
ten förstår på riktigt. Förstår med både sitt intellekt och i sin kropp och 
kan fortsätta utforskandet på egen hand resten av livet. 

Så här skriver filosofen Bengt Molander i sin bok Kunskap i handling.
tyst kunskap, yrkeskunskap och kunskap i handling handlar inte bara om 
kunskap utan om förståelse, färdighet, säkerhet, behärskande av en konst, 
omdöme, begåvning, uppmärksamhet, förtrogenhet, erfarenhet, personligt 
engagemang.32

Det är många egenskaper som krävs för att via kroppslig, känslomässig, 
språklig och musikalisk intelligens tillsammans bilda den konstnärliga 
intui tionen. Mod och tillit är begrepp jag vill lägga till här. Modet att 
prov a nytt och tilliten till de nämnda intelligenserna. 

32 Bengt Molander, Kunskap i handling (1996) sid 52–53
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MUSIKENS MAGISKA KRAFT OCH 
DESS BERÄTTANDE EGENVÄRDE 

minne från uppdrag som musiker på orionteatern i sthlm 1990–91 

 I Lars Rudolfssons uppsättning av A Strindbergs Ett Drömspel 
upplevde jag ett starkt exempel på musikens alldeles egna magiska 

kraft. Förutom Strindbergs text blandade Rudolfsson också in texter från 
boken Catrin och rättvisan av Hanna Olsson om det omtalade "styckmordet" där 
offret Catrin da Costa även fanns med gestaltad på scen. I en sådan scen skulle jag 
med min ordlösa improviserade sång kommentera skådespelarens text. Detta 
stötte på problem eftersom vad jag än gjorde så slutade man lyssna på texten 
eftersom den ordlösa sången gick direkt till mottagarens hjärta utan att 
passera hjärnan och dess ordförståelse. Jag tror nog att det hade kunnat 
bli riktigt bra om jag och hen samarbetat mer med våra olika uttryck. Vid 
detta tillfälle hade varken hen eller jag några verktyg för det utan jag fick begränsa 
mig oerhört mycket vilket inte kändes kul. 

Det kan vara svårt att handskas med det ”magiska”. Det kräver tillit, mod 
och erfarenhet.

Precis som trollkonstnären har sina inövade fingerfärdighetstrick som 
lurar åskådaren att tro att människor kan flyga och kaniner försvinna, så 
har kompositören, improvisatören och uttolkaren också inövade musik
gestaltande trick för att hjälpa publiken känna och förstå den musikaliska 
berättelsen. 

Sådana trick kan vara att som kompositör via melodins intervaller, 
klangfärger, volymstyrka, dynamik och rytmik hjälpa publiken att förstå 
händelseförlopp och känslostämningar, eller att som sångare använda sig 
av olika röstklang och agogik för att beröra. 

Viktigt är också hur harmonierna, ackorden, sitter ihop med varandra 
vilket ger lyssnaren en upplevelse av balans mellan spänning och avspän
ning. Detta kommuniceras direkt utan att lyssnaren eller mottagaren 
behöver förstå vilka medel som används vilket ytterligare är ett exempel på 
musikens magiska kraft.

Om jag till exempel lyssnar på Leonard Cohen blir jag påverkad främst 
av hans val av harmoniföljder samt hans avspända och mörka röstklang. 
Texten kommer senare i upplevelsen eftersom den går via ordförståelsen 
medan en viss harmoniföljd samt röstklang ger en direkt resonans känslo
mässigt hos lyssnaren. Många upplever den resonansen som skön och att 
just den typen av musik hjälper dem att våga möta sina egna känslor och 
att kroppen öppnar sig för intryck. Andra känner en irritation över just 
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Cohens ”brist på energi”. Det finns inga reaktioner som är ”rätt”.
Ett annat exempel är artisten Björk.
I Björks musik är förutom harmoniföljd, melodi och röstklang också 

den producerade ljudbilden viktig med mera symfoniska klanger samt hur 
ackorden hon använder instrumenteras. Mycket stråkar och elektroniska 
instrument. Inte så mycket klassisk popsättning – gitarr, bas, trummor, sång. 

Om Cohen använder sig av traditionella musikaliska berättarverktyg 
inom en tradition av ackordinstrumentbaserad musik med sång och kör, 
så menar jag att Björk närmar sig det musikaliska berättandet mer öppet 
och med många musiktraditioner som blandas. Världsmusik när den är 
som mest personlig. 

Just öppenheten är något som finns i allt hennes material.
Öppna ackord, som kan beskrivas som att istället för en vanlig treklang 

bestående av tre toner; grundton, mellanton (ters) och toppton (kvint), 
där tersen avgör om det blir dur eller moll, utesluter man tersen. Då 
skapas ett mer svävande och öppet känslouttryck. En stämning som för 
tankarna till öppna naturvidder. Ovanpå detta kommer hennes sång med 
dess karaktäristiska öppna röstklang. Själv tycker jag att hon är ett levande 
exempel på en sångartist som arbetar med ett öppet bröst och jag tror att 
den öppenheten smittar publiken och får dem att via ett eget öppnat bröst, 
lyssna mer både till musiken och inåt mot sig själva. 

Ytterligare ett sätt att se på musik och dess påverkan på oss människor 
uppstod på 100–1700 talet och kallas figurlära. 

Här beskrivet i Sohlmanns musiklexikon:
”figurer” är utsmyckningar av enkla musikaliska förlopp och kan i många 
fall vara musikaliskretoriska verkningsmedel såsom emfatiska upprepning
ar, kontraster, uppehåll, markeringar av vissa detaljer och kan då bli bärare 
av bestämda bilder eller affekter.

Det sättet att berätta musikaliskt används ständigt av improvisatörer i alla 
musikgenrer.

Ett annat begrepp från samma tid är affektlära, en lära inom musik
estetiken som i anslutning till antik retorik söker fastlägga vilka musika
liska grepp som sammanhänger med olika känslor (affekter), t.ex. glädje 
– stora intervall, gärna uppåt; sorg – små intervall, gärna neråt.

Exempelvis komponerade John Williams det musikaliska temat till
filmeposet Star Wars som en klassisk fanfar med uppåtgående skalor med 
stora intervall som gör att vi känner lust och kämparanda, medan Didos 
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klagan ur Henry Purcells opera Dido och Aeneas har den typiska lamento
basen med långsamt fallande små intervall som gör att vi känner Didos 
stora sorg redan i det instrumentala introt till sången.

Självklart betyder texten och dess budskap mycket men det första 
intrycket man som mottagare får kommer via det ordlösa berättandet som 
musiken och dess förmåga att gestalta ger, eftersom den fungerar direkt 
utan förståelse via hjärnan. Allt bygger på musikens egenvärde berät
tarmässigt och den musikaliska gestaltningen.  

Tonsättaren Arnold Schönberg säger om musikens grundläggande element:
Musik är en följd av toner och tonkombinationer som är organiserade så att 
de har en angenäm inverkan på örat. Dess effekt på människosinnet är djup
gående. Denna påverkan har makt att nå dunkla sfärer i vår själ och vårt 
känsloliv…den gör att vi förflyttas till ett drömmens land där alla önskning
ar uppfylls – eller till ett fantasins eget helvete

Schönberg har här en av många förklaringar till de ädla känslor jag talar 
om. Det blir en berättelse bortom orden.

Om jag dessutom utför musiken med hjälp av min egen kropp och röst 
är det högst troligt att ädla känslor uppstår. Min kroppsliga intelligens ger 
mig upplevelser som jag sedan reflekterar över via min emotionella intel
ligens. De ädla känslor som föds när vi sjunger är frukten av musik och 
berättelse i skönaste förening tillsammans med människans fantastiska 
förmåga att, i och genom sin kropp, förena musikens magiska kraft med 
människans ursprungliga behov av berättelser.

Lyssna på musik

Traditionell amerikansk blues ger mig en stark känsla i kroppen av ständig 
växelverkan mellan spänning och avspänning. Det beror på bluesens 
musik aliska grundform som består av ständigt återkommande upplösning 
av harmoniska spänningsförhållanden som sker var fjärde takt, med en 
extra stor upplösning var tolfte takt då allting börjar om från början igen. 

Bluesen är i sin form oerhört enkel och är en av dom få nya musik
former som uppstått på 1900talet. 

Ett annat exempel från en helt annan musikalisk genre. 
Brandenburg Concerto No 5, Allegro för kammarorkester av Johann 

Sebastian Bach, där det förutom en otroligt rytmisk spänst i hela satsen, 
organiska harmoniföljder och melodier som flätas på ett genialt sätt, också 
finns ett soloparti för cembalo där pulsen stannar av. Musiken blir mer 

Tolvtonsmusik är ett 
speciellt sätt att kom-
ponera musik på. Den 
uppfanns på 1920-ta-
let av österrikaren 
Arnold Schönberg. Vår 
vanliga musik bygger 
på en skala där sju av 
de tolv tonerna i en 
skala är viktigare än 
de övriga fem. I tolv-
tonsskalan är alla tolv 
tonerna lika mycket 
värda. En komposi-
tion byggs upp på en 
grundläggande serie 
av alla tolv tonerna, i 
en ordning som ton-
sättaren bestämmer. 
 
Informationskälla,  
Nationalencyklopedin

lamento  
är italienska och bety-
der klagan, klagosång
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flytande och öppen och stegras mot slutet av solot till nästan outhärdlig 
spänning för att helt plötsligt landa i originalpulsen igen. Just det ögon
blicket, där solot når sin bristningsgräns och man landar i något välbekant 
igen, känns oerhört befriande i hela kroppen. 

Mina båda exempel visar prov på den delikata balansen mellan spänning 
och avspänning som finns i uppbyggnaden rent melodiskt, harmoniskt, 
dynamiskt och rytmiskt i musiken som gör att jag som lyssnare får en upp
levelse både kroppsligt och mentalt, vilket ger mig en förhöjd livskänsla. 

Jag blir berörd på djupet. 
En berättelse bortom orden.
Denna växelverkan mellan spänning och avspänning som finns i bägge ex

emplen ger mottagaren en känsla av liv, att man lever! För mig en ädel känsla.

Gestaltning, tolkning eller interpretation? 

Jag återkommer ständigt till begreppet gestaltning och här vill jag försöka 
mig på en förklaring till vad jag menar med begreppet. 

Begreppet gestaltning används både inom teater och musik. 
I musiksammanhang används ofta även begreppen tolkning och inter

pretation. 
Det är skillnad i betydelse mellan gestaltning, interpretation och 

tolkning, även om begreppen används lite slarvigt för att beskriva ungefär 
samma sak.

  Gestaltning är när man ger form eller gestalt åt något, till exempel en 
känsla eller en personlighetstyp. Att gestalta något är att berätta med 
andra metoder än språkets raka informationen. 

En författare kan välja hur den presenterar en person genom att beskriva 
hur den ser ut och handlar. Detta påverkar vad läsaren tänker om vilka 
egenskaper och känslor den människan har. Samma sak gäller skådespe
laren som med sina handlingar, kroppsspråk, röst och språkbehandling 
gestaltar rollkaraktärens känslor och drivkrafter i en scenisk situation. 

Sånggestaltning är helt beroende av den musikaliska gestaltningen 
precis som alla andra musikaliska uttryck, men till skillnad från instru
mentalmusiken har sången en parameter till, nämligen texten. 

I och med det infinner sig ytterligare en gestaltningsform i själva 
sjungandet. Den språkliga gestaltningen. Eftersom sånginstrumentet 
dessutom sitter i kroppen så kommer jag inte ifrån att även den kroppsliga 
gestaltningen är viktig för själva sånggestaltningen. 

Sker sjungandet på en scen kommer också den sceniska gestaltningen 
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in och då blir sånggestaltningens inneboende samarbete mellan musika
lisk och scenisk gestaltning självklar.

Den rena musikaliska gestaltningen påverkar lyssnarens inre känsloliv 
direkt utan inblandning av hjärnans logiska förståelse. Vissa tonföljder i 
specifikt tempo får oss till exempel att känna sorgsenhet eller kampanda. 
Olika harmoniväxlingar påverkar oss känslomässigt. 

  Tolkning och interpretation är att tyda och tolka dramatikerns eller kom-
positörens intentioner samt att sätta sin personliga prägel på utförandet.

Gemensamma gestaltningsbegrepp

Pedagogen Howard Gardner säger:
Så har vi kunskapen om hur ord är ordnade sinsemellan, dvs. förmågan att 
följa grammatikens regler – och vid väl valda tillfällen bryta mot dem. På en 
mer renodlat sensorisk nivå finns lyhördhet för ordens ljudkvalitet, rytm och 
tonhöjd, liksom den poetiska metriken (versmått och liknande). Den förmå
gan gör att man till och med kan njuta av poesi som framförs på ett främ
mande språk. Vidare har vi kunskap om språkets olika funktioner – dess 
förmåga att egga, övertyga, stimulera, informera eller helt enkelt fängsla33.

Gardner beskriver här ett musikaliskt sätt att närma sig språkuttrycket. 
Han talar om ljudkvalitet, rytm och tonhöjd. Alla begrepp direkt hämtade 
från musikens begreppsvärld. 

I både musik och talteater talar man om språkmelodi, frasering, 
framåtrörelse, riktning och fokus. Repliken kan ”klinga falskt” precis som 
sångtonen.

Puls, tempo, takt och rytm är begrepp som används slarvigt både inom 
språkligt och musikaliskt gestaltningsarbete.

Musikern Peter Bastian säger i sin bok ” in i musiken”;
I rytmisk musik som rock och Mozart är pulsen i regel det första vi känner 
igen. Om vi hör 7 000 likadana pulsslag i följd försöker vi ofrivilligt struk
turera genom att gruppera dem i celler om två, tre eller fyra åt gången. Vi 
kan inte låta bli att söka överordnade strukturer. Pulsen i sig själv är tom 
och informationslös, den besjälas först när den karakteriserar rörelsen inom 
ramarna för en överordnad struktur.34 

Det är i avvikelsen från den jämna pulsen som rytmen får sin karaktär.

33  Howard Gardner, De sju intelligenserna (1983) sid 71

34  Peter Bastian, in i musiken (1987) sid 70–71
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Jag hör inom musiken ofta både ”håll takten”, ”håll tempot” och ”håll 
pulsen”. Vad som menas är att man vill fortsätta ha samma puls i ett visst 
tempo utan avvikningar såsom att det går snabbare – ”ökar”, eller långsam
mare – ”sackar”.

 Så här är det:
  Puls  En jämn ström av pulsslag precis som vår egen kroppspuls som är 

hjärtats jämna slag.  
  Tempo Hur fort pulsen går med snabba, långsamma eller varierande 

pulsslag. 
  Takt  Indelning av pulsen, oftast i fyra, två eller tre pulsslag per takt. 
  Rytm Den tidsmässiga indelningen i förhållande till grundpulsen där 

bland annat begreppet synkop är ett sätt att rytmisera i förhållande till 
grundpulsen. 

Dessa begrepp används också inom talteatern såsom ”rytmisera texten”, 
”höj eller sänk tempot”, ”bra puls eller rytm i föreställningen”. 

Begreppet metrik används inom både språklig och musikalisk gestalt
ning. 

Igor Stravinskij skriver i sin bok, Musikalisk Poetik;
De lagar som reglerar tonernas rörelse kräver ett mätbart och konstant vär
de: metern, med vars hjälp rytmen skapas35

Inom poesin och språkgestaltningen betyder metrik helt enkelt verslära.
Man pratar ibland om musikaliska teaterföreställningar, eller att vissa 

skådespelare har en musikalisk replikföring och jag tror då att man ofta 
syftar på en naturlig dynamik mellan starktsvagt, snabbtlångsamt och 
återigen begreppet agogik som en viktig faktor.

35  Igor Stravinskij, Musikalisk Poetik (1991) sid 23

Synkop, musikterm 
för en förskjutning 
av en given taktarts 
normala rytmiska 
betoning. 

Metrik är på litterärt 
område läran om 
poesins rytmiska 
ordningsprinciper, 
ofta kallad verslära. 
Europeisk metrik har 
sitt ursprung i den 
grekiska antiken då 
dikt och musik var in-
timt förknippade med 
varandra. Metrik var då 
en del av musikteorin. 
Musikalisk metrik kan 
sägas ha sin utgångs-
punkt i och väsentli-
gen gälla västerländsk 
musik i regelbundna 
taktarter.
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MUSIK OCH TEXT I SKÖNASTE 
FÖRENING – WEILL/BRECHT 

minne från uppdrag som sångcoach på pistolteatern,  
stockholm 1998

Jag var sångansvarig på Pistolteaterns uppsättning av Bertold 
Brechts och Kurt Weills Tolvskillingsoperan i regi av Tomas Nor

ström. Som musiker hade vi ett countryband vilka spelade Kurt Weills mu
sik i countrytappning. Allt gick bra under repetitionerna med den sedvan
liga blandningen mellan kris och eufori. Musiken var ständigt närvarande 
i diskussionerna kring olika sceniska lösningar och gestaltningsfrågor. Så 
en dag i slutet av perioden kom producenten in med den färdiga affischen 
och på den stod: Pistolteatern ger Tolvskillingsoperan av Bert Brecht. Alla 
i teamet tyckte affischen var bra och ingen utom jag reagerade på att man 
hade glömt hälften av upphovsmännen! Kurt Weill, musikens upphovsman 
till detta stycke. Han var över huvud taget inte nämnd. Pistolteatern var 
inte en teater med stor ekonomi så diskussion utbröt över om hur viktigt det 
var med att det namnet skulle finnas på affischen. Jag gav mig inte i denna 
fråga så affischen fick göras om.  

Denna händelse gav mig insikt i hur man ser på sångerna inom teater
världen där det vanliga är att man säger Brechtsånger medan man i en 
musikalisk kontext säger Kurt Weills tonsättningar av Bertold Brecht. 

Optimalt är, enligt mig, att förena den rent musikaliska gestaltningen 
med förståelse för och inlevelse i vad texten berättar. Då ökar förutsätt
ningarna för både konstnär och publik att låta sig bli både överraskad och 
berörd.

Detta kräver bra, levande och genomarbetade texter samt väl kompo
nerade melodier eller improvisationer. 

Ett bra exempel på detta är just samarbetet mellan kompositören 
Kurt Weill och dramatikern och dramatikern och textförfattaren Bertold 
Brecht.

Weill bygger ofta upp sina melodier med en berättande första del för 
att sen i refrängen ”svulla ut” med känslokonsekvenserna av vad som hänt 
i den berättande första delen. Detta är precis vad recitativ och aria hand
lar om i traditionell opera. Recitativet är helt enkelt en statusuppdatering 
medan arian är en berättelse om hur jag mår efter att ha varit med om just 
detta. Rent musikgestaltningsmässigt utförs ofta recitativet fritt i tempo 
och puls med tonvikt på konkret förståelse av vad texten berättar, medan 
arian är en gestaltning av känslor både musikaliskt och textmässigt med 
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många upprepningar till exempel ”Jag dör, jag dör, jag dööör ” för att 
ytterligare betona känslornas djup. Arian använder sig av alla musikaliska 
gestaltningsmetoder som existerar för att vi som publik ska känna istället 
för att bara förstå. Långa vokaltoner, vackra melodier, förståelig puls och 
rytmik samt ofta ett långsamt tempo för att känslorna verkligen ska kunna 
få fäste i oss. 

Weills sånger är som sagt uppbyggda på samma sätt men fastnar inom 
teatern ofta i en uppförandepraxis där den musikaliska gestaltningen blir 
styvmoderligt behandlad och där textgestaltningen ses som huvudsak. 

 Jag tror detta beror på två saker:
  Det är svårt och krångligt med rättigheterna till Weills musik och de 

enda noterna man får tillgång till är orkesterutdragen från trettio/fyrtio-
talen. Noterna och arrangemangen är oerhört tempoexakta och strama, 
mer marschartade. De har inget noterat fritt förhållande till puls och 
tempo i de berättande delarna av sången. Jag är övertygad om att Weill 
själv hade en annan idé om utförandet. 

Den känslan baserar jag på hans musik som i sig själv är fantastisk och 
innehåller så oändligt mycket mer än enbart en inramning åt Brechts 
texter.

  Att sjunga om sina känslor var inte på agendan när Weill/Brechtsång-
erna kom till Sverige på 60 och 70-talen och jag tror detta har påverkat 
vårt sätt att närma oss dessa sånger. 

Synd på så oerhört bra, fin och känslig musik.

loggbok från sångcoachuppdrag på stockholms stadsteater, 
september 2014

Arbetar med ensemblen i produktionen Happy End med musik av 
Kurt Weill. 

Vi värmer upp och jag fokuserar på lyssnandet. Alla har en starkt framå
triktad energi. De behöver verkligen bli medvetna om balansen mellan framå
trörelse och avspänning, mellan att stanna kvar i sig själv och samtidigt nå ut. 

Gänget har olika förförståelse och självförtroende gällande just sång. En 
del har sjungit mycket i olika sammanhang, andra inte alls. 

Här finns professionella dansare, dragartister, skådespelare och nybör
jare i en salig röra, härligt.

De sjunger sin slutsång och jag börjar jobbet med att medvetandegöra 
deras val av energi i sång och riktning. Deras energi baseras på ett försök 
att hålla kvar ursprungslusten de hade när de lärde sig sången. Detta minne 



av ursprungslusten och viljan att hitta den igen, gör att det finns en liten 
stress och spänning i energin. Avsaknaden av lyssnande till sig själv, var
andra, musiken och situationen är tydlig. Detta påpekar jag och de flesta 
förstår. Sen ger jag olika anvisningar hur de kan hitta konkreta kroppsliga 
inställningar för att inte råsjunga i något slags odefinierad sångkraft. 

Efter paus träffar jag de skådespelare som ska sjunga solosånger. Jag 
börjar med att berätta om hur jag ser på dessa sånger. Den som omedelbart 
reagerar med stark lättnad och glädje är pianisten. 

– Jag får alltså tolka notbilden friare?
– Gärna, tillsammans med sångaren, musiken och berättelsen, säger jag.
Han är jazzpianist med stor vana vid att lyssna på medmusikanter och 

hantera konstnärliga impulser så detta var förlösande för honom.
Första skådespelaren är rutinerad när det gäller att ensam stå för ener

gin på scenen men har sviktande självförtroende när det gäller sång. Min 
anvisning till honom var att han ska berätta första delen och sjunga som 
om han talade texten med fritt förhållningssätt till puls och tempo. Det var 
förhållandevis enkelt för honom och efter att han och pianisten kommit 
fram till ett sätt att samarbeta kommer vi så fram till sångens känslodel. 
Nu blir det svårare eftersom jag vill att han ska sjunga på de långa voka
lerna. Njuta av den vackra melodin och ”ta plats” med sitt sjungande. Då 
blir han generad, men efter en stund går det bättre och han börjar kunna 
ta för sig i det musikaliska utrymmet. Att öppna upp inåt mot känslor som 
föds och närs av musiken i sig själv och våga visa dem via sång.

Nästa skådespelare är dansare i botten. En charmig person med ett 
aningen förvirrat förhållande till sång. Jag pratar på som vanligt men efter
som han inte är skådespelare i botten så förstår han inte begreppet berättande 
på samma sätt som den andre. Han blir konstigt stel och forcerad så fort 
han ska sjunga. Dessutom sjunger han verkligen mest på vokalerna vilket 
försvårar förståelsen för sångens berättelse, speciellt i den första berättande 
delen. Jag tittar på honom och undrar hur jag ska få honom att bara vara sig 
själv och berätta, sjunga utifrån det. Till slut ber jag honom röra sig mer, ja 
till och med dansa fram sången och då släppte det. Någonstans har jag hört 
uttrycket ”sång är när rösten dansar” och detta säger jag till honom. När hans 
fulla potential som scenkonstnär med rötterna i dans kommer fram blir hans 
sjungande plötsligt oerhört personligt och väldigt musikaliskt. 

Dagens sista skådespelare har sjungit väldigt mycket men känns ändå osä
ker på något sätt. Hans osäkerhet gör att han inte riktigt lyssnar på vad jag 
säger. Han gör sin grej och den är helt ok som den är. Han skulle nog kunna 
bli riktigt berörande och bra, men det gäller för mig att våga släppa taget om 
dem som inte riktigt vill utsätta sig för förändring. Välja mina strider. Vi hade 
däremot ett bra samtal om Weills öde att befinna sig i skuggan av Brecht. 

Dessa sånger är ett starkt exempel på när text och musikgestaltning finns 
sida vid sida och kan verka tillsammans utan inbördes rangordning. 
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MÖTET MED PUBLIKEN
När jag reflekterar över hur publikmötet känns i kroppen märker jag tyd
ligt hur mina sinnen i stunden skärps och beredskapen och närvaron höjs 
när publiken finns där. Ungefär som en idrottsman som behöver vara bäst 
precis när det gäller.

Till skillnad från idrotten har dock musiken och scenkonsten sällan 
några entydiga och direkta svar. Istället kan scenkonsten beröra djupa la
ger i människans själ och ställer ofta existentiella livsfrågor till sin publik. 
Idrott och sport är mer ett direkt sätt att tillfredsställa människans urgam
la fascination av kamp och av att se någon vinna. Att gemensamt hålla på 
någon eller något och att förenas i den känslan. 

Dock kräver både scenkonsten och idrotten av sina utövare en stor 
kroppslig disciplin, närvaro och en förmåga att möta och känna av sin 
publik.

En stor del i gestaltningsarbetet både sceniskt och musikaliskt, uppstår 
i mötet med publiken. Det är då scenkonsten fullbordas. 

Jag kan öva en sång med improvisatoriska inslag mycket och länge 
utan att känna någon större entusiasm över vad som kommer ut, men 
min mängdträning finns som klangbotten när jag möter publiken. Jag 
har tryggheten att öppna mig för mig själv och överraska både mig och 
publiken konstnärligt. Impulserna får flöda fritt och tankarna på annat 
försvinner. 

Musiken, tonerna, fraserna, flödet, rytmiken bergtar mig och jag kän
ner en starkt förhöjd livskänsla. 

Detta är beroendeframkallande på samma sätt som när andra 
människor klättrar i berg eller hoppar fallskärm. En livskänsla som känns 
i hela kroppen. Detta tror jag scenkonstens och idrottens utövare har 
gemensamt. 

Det är just denna livskänsla jag vill kalla för ädel. 
En känsla som har med det öppna bröstet, den emotionella, konstnär

liga och kroppsliga intelligensen att göra. För att uppnå denna förhöjda 
livskänsla behövs till sist också en publik. Först i mötet med publiken kan 
de ädla känslorna få flyga fritt.
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Om författaren

Pia Olby är sångare, musiker och pedagog sedan slutet av 1970talet. Olby 
är verksam som sångare inom musikgenrer där improvisation ingår som ett 
huvudsakligt begrepp såsom jazz och fri improvisation. Hon har också varit 
sjungande skådespelare i ett flertal uppsättningar på 1980 och 90talen. 

Olby har ett lektorat i sånggestaltning på Stockholms Dramatiska 
Högskola samt ett lektorat i musikalisk gestaltning på Musikhögskolan 
vid Örebro Universitet. Genom åren har hon också lett oräkneliga kurser i 
improvisation och sånggestaltning både i Sverige och internationellt. 

Tre cd har hon gett ut i eget namn, medverkat på ett flertal cdutgiv
ningar med andra artister och musiker samt medverkat i radio och tv i 
Sverige och internationellt. 

Olby förärades Jan Johanssonstipendiet 1991 med motiveringen ”För sin 
uttrycksfulla sång och för sin djärva och fria attityd till musikaliska tradi
tioner”.

Jan Johanssonstipendiet är framförallt ett konstnärligt erkännande för 
nydanande inom jazz och improvisationsmusiken. 
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Vi sjunger när vi vill lugna och trösta det lilla barnet. 

Vi sjunger när vi utför ett tungt och monotont arbete. 

Vi sjunger när vi vill uttrycka vår stora tacksamhet för livet  
och för det som är större än vad vi förstår.

Vi sjunger när vi vill roa oss och vila från det dagliga slitet. 

Alla dessa tillfällen är globala och helt oberoende av ras, religion, etnicitet och 
har en gemensam nämnare i att det är djupt mänskligt. En av de saker som 
förenar alla människor på vår jord.

Uttrycket ”sång och musik” är vanligt, men varför säger man så? Varför inte 
”piano och musik” eller ”bas och musik”? 

Jag tror det beror på att sång till skillnad från andra instrumentuttryck är text 
och musik i skön förening. 

Vad händer när musikalisk och scenisk gestaltning möts utan inbördes rang-
ordning och när de två samarbetar, ger och tar från varandras olika kontext och 
tradition?

Kanske är det i det mötet som de ädla känslorna föds? 
De känslor som gör att det är fler som sjunger i kör än som spelar fotboll.
Det här är en bok om sång och varför den berör oss. Både du som sjunger 

och för dig som njuter av att lyssna.

Pia Olby är sångare, musiker och lektor i sånggestaltning 
på Stockholms Dramatiska Högskola och lektor i musikalisk 
gestaltning på Musikhögskolan vid Örebro Universitet. Har 
sjungit jazz, improviserat fritt samt medverkat som sjung
ande skådespelare på olika teatrar. 
     Olby förärades Jan Johanssonstipendiet 1991 med 
motiveringen ”För sin uttrycksfulla sång och för sin djärva 
och fria attityd till musikaliska traditioner”.




