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Abstrakt 
 
Under de senaste åren har lusten att sjunga i flera genrer vuxit inom mig. Den konstnärliga 
kandidatutbildningen i klassisk sång blev avstampet för ett nytt kapitel i mitt liv. Nu går jag 
mitt sista år på Musikhögskolan i Piteå och har insett att jag har fyllt mitt bagage med många 
olika genrer och stilar genom åren som jag idag har nytta av.  
 
Som examensarbete valde jag att sångtekniskt och gestaltningsmässigt instudera sången ”The 
Girl in 14G”. Sången var redan bekant för mig från början. Jag kom i kontakt med ”The Girl in 
14G” på gymnasiet. Jag var 17 år. Min dåvarande sångpedagog gav noten till mig. På notbladet 
stod det skrivet: ”Den här sången är nog för stor för dig just nu, men om några år…”. Sedan 
dess har jag endast sjungit igenom sången på skoj utan att medvetet tänka på användningen av 
någon speciell sångteknik. Anledningen till att jag valde ”The Girl in 14G” berodde på sångens 
speciella karaktär som lockade mig: den växlar mellan genrerna jazz, musikal och opera. En 
rolig utmaning! Med tanke på mina tidigare erfarenheter i andra genrer kände jag mig redo att 
ta mig an sången som på sitt alldeles egna sätt tänjer på de musikaliska gränserna.  
 
Den största lärdomen har varit att sätta ord på mitt musicerande och utövande. Jag har breddat 
min röstkännedom och kommit till insikten av att vilja fortsätta musicera i flera genrer – gärna 
parallellt med varandra.  
 
Nyckelord: The Girl in 14G, genrer, genreöverskridande, sångteknik, register, sångsätt, 
interpretation, instudering 
 
 
 



 

 

Förord 
 
 

Jag vill tacka min handledare och sångpedagog Synnöve Dellqvist som gett mig värdefull 
feedback och haft förtroende för mig längs arbetsprocessen, Ulla-Britt Sandlund som gjorde 
en fantastisk insats som pianoackompanjatör och Cim Frode som inte bara har hjälpt mig med 
studio- och videoinspelning utan även funnits som bollplank och varit min stöttepelare genom 
allt. 
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1. Bakgrund 
 
1.1. Personlig bakgrund 
 
Jag är uppväxt med en kantor till mamma och gitarrist till pappa. Sång och musik har alltid varit 
en naturlig del av mig. Musik som kyrkomusik, klassisk musik och vismusik har funnits 
omkring mig. Min pappa lärde mig spela klassisk gitarr vid fem års ålder. Jag nöjde mig inte 
med gitarr utan blev även intresserad av piano och började ta pianolektioner på högstadiet. På 
så sätt har min musikalitet tagit form. Mitt sångintresse har ändå alltid varit starkast och det 
ledde mig till att börja i musikklass från årskurs 5 och framåt. 
 
När det blev dags att välja gymnasium blev det ett estetiskt musikprogram med pop-
/rockinriktning. Här tog jag mina första individuella sånglektioner. Min sångpedagog hade en 
förkärlek till musikalgenren och plockade fram musikalsånger till mig som jag jobbade med på 
mina sånglektioner. Jag blev helt trollbunden av den sortens musik, den var medryckande och 
väckte något starkt i mig.  
 
Min första kontakt med musikal var när jag som liten såg filmen ”The Sound of Music”. Då 
förstod jag inte att det var musikal. För mig var det en film som innehöll musik och människor 
som sjöng. ”The Sound of Music” är idag en av mina absoluta favoritmusikaler. Musiken har 
en ”old-fashion” karaktär som är otroligt vacker och jag älskar det. ”The Sound of Music” var 
även den första musikalen jag såg live. 
  
Jag studerade ett par eftergymnasiala skolor med musikalinriktning och trivdes otroligt bra. 
Under den perioden lärde jag mig att sjunga med pop/rockteknik, men jag kände att min röst 
inte riktigt passade i den genren. Rösten upplevdes pressad och det var jag inte alls bekväm 
med. När jag tidigare sjungit i kör var jag van att sjunga med en röst som kändes bekväm och 
naturlig.  
 
Efter ett par år, mitt i allt sjungande, dansande och teaterutövande, märkte jag att det jag höll 
på med inte var roligt längre. Sångundervisningen på den musikalartistutbildningen jag gick 
kom i skymundan för all annan undervisning och det gjorde att jag tappade gnistan och hoppade 
av utbildningen. Jag behövde en paus för att känna efter vad jag verkligen ville lägga min energi 
på. Hösten 2013 började jag ta privata sånglektioner där jag bad om att få testa att sjunga 
klassisk sångrepertoar och det öppnades upp en helt ny värld för mig. Att sjunga klassiskt 
kändes annorlunda, men inte helt främmande och jag blev mer och mer övertygad om att det 
var klassisk sång jag skulle satsa på. Jag och min pedagog jobbade hårt i knappt ett halvår inför 
sökningarna till Musikhögskolan. Hösten 2014 blev jag antagen på Musikhögskolan i Piteå på 
den klassiska sånginriktningen och där befinner jag mig idag.  
 
Mitt intresse av att sjunga i flera genrer har vuxit här på Musikhögskolan. Jag vet fortfarande 
inte var jag kommer hamna genremässigt, något jag däremot vet är att jag vill bredda mig 
musikaliskt. Därför är det nu ett perfekt tillfälle att jobba kring de stilar jag tycker mest om, gå 
in på djupet och lära mig mer om instrumentet sång och dess många uttryckssätt.  
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1.2. Presentation av författarreferenser 
 
Jag börjar med en kort presentation av de personer jag huvudsakligen refererar till: 
 

• Johan Sundberg – Professor emeritus i musikakustik vid Voice Research Centre vid 
KTH och legendarisk röstforskare. Hans huvudsakliga forskning har handlat om 
rösten i tal och sång och om teorin bakom musikalisk interpretation. 
 

• Per Lindblad - Docent och Universitetslektor i fonetik vid Institutionen för lingvistik 
vid Göteborgs Universitet. 

• Madeleine Uggla – Svensk musikpedagog och sångerska, som bl.a. var med och 
grundade Stockholms Musikpedagogiska Institut, SMI (1960).  

• Ulla Moberg – Talpedagog och verksam på SMI. 

• William Vennard – Erkänd amerikansk sångpedagog som ägnat sitt liv åt forskning av 
den mänskliga rösten och dess uttryck i sång. 

 
1.3. Ordlista 
 
Här har jag samlat en lista med ämnesspecifika ord samt ljudexempel på olika röstklanger 
”sound” så som jag använder begreppen i det här arbetet. 
 
Register – Enkelt förklarat är register olika delar av röstens omfång. I de olika delarna låter 
rösten likadant och stämbanden vibrerar på ett likartat sätt. 
 
Bröstregister (modalregister, fullregister, tungt register) - den nedersta delen av omfånget 
hos en röst, samt oftast det normala registret i tal (Sundberg, 2001 och Lindblad, 1992). 
 
Bröstklang – en ljudprodukt av bröstregistret 
Exempel: https://youtu.be/xO2KLmEkQ6E 
 
Huvudregister (falsett, randregister, lätt register) – den översta delen av omfånget hos en 
röst, som i den kvinnliga sångrösten brukar börja vid f2

 och sträcka sig uppåt (Sundberg, 2001 
och Lindblad, 1992). 
 
Operaklang – en ljudprodukt av huvudregistret 
Exempel: https://youtu.be/sx3OVf3kzi4 
 
Mellanregister/Mixregister – vanlig benämning på kvinnosångsröstens voix mixte, som ligger 
mellan bröst- och huvudregister och som omfattar ungefär tonhöjderna c1-c2 för djupare röster 
och ungefär tonhöjderna g1-f2 för ljusare röster (Sundberg, 2001). 
 
Twang – en ljudprodukt av mixregistret 
Exempel: https://youtu.be/gfnEG4iZ0sE 
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Jazzklang – en ljudprodukt av mixregistret 
Exempel: https://www.youtube.com/watch?v=oJ4Mb6_93kU 
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att undersöka hur jag sångtekniskt och gestaltningsmässigt instuderar sången ”The 
Girl in 14G” där genrerna växlar mellan jazz, klassiskt och musikal då målet är att få en bredare 
röstkännedom. 
 

• Hur använder jag rösten när jag instuderar sången? 
• Vilka problem uppstår när jag växlar mellan olika genrer i samma sång och hur löser 

jag dem? 
• Hur påverkas min interpretation av två olika musikaliska ackompanjemang? 
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3. Metod och material 
 

Jag har instuderat en sång genom att analysera och tolka notbildens konkreta anvisningar. 
Utifrån sångens kombination av olika genrer har jag benämnt de sångsätt jag använder i min 
interpretation.  
 
Eftersom mitt syfte berör sångteknik och scenisk gestaltning har jag gjort både en 
studioinspelning och en videoinspelning för att få två dimensioner av instuderingen. Inför och 
i studioinspelningen använde jag mig av ”singback1” som ackompanjemang. 
Videoinspelningen togs upp vid ett konsertframträdande och då blev jag ackompanjerad av en 
pianist. 
 
Jag har spelat in sånglektioner där jag tagit upp funderingar och förslag som berört 
tillvägagångssätt i min sångteknik. Jag har övat sången genom att öva fras för fras och passager 
mellan genrebyten samt övat sången rakt igenom för att ”få in sången i kroppen”.  
 
Vid studioinspelning av sången tog jag hjälp av en ljudtekniker som spelade in och redigerade. 
Jag fick vara delaktig i inspelningsprocessen genom att komma med synpunkter. Inspelningen 
var en ”one take2” och vi gjorde totalt tre sådana inspelningar. 
 
Jag lyssnade igenom några versioner av ”The Girl in 14G” på Youtube. En av dem framfördes 
av Kristin Chenoweth vilken jag också hämtade idéer ifrån till mitt sceniska framförande i min 
konsertversion. 
 
För att få kunskap om hur musikstilarna swing och scatsång skulle kunna sjungas valde jag ut 
två sånger med olika musikaliska karaktärer  som referensmaterial: ”How high the moon” av 
Morgan Lewis, framförd av Ella Fitzgerald och ”All that jazz” av John Kander och Fred Ebb 
ur filmversionen av musikalen Chicago. 
 
Min nyfikenhet på genreöverskridande artister ledde mig till två intervjuer med sångerskor, 
som båda var yrkesverksamma inom både klassisk- och jazzmusik. Det gjorde jag för att få 
ytterligare kunskap som kunde ge mig fler infallsvinklar i mitt arbete.  
 
3.1. Musikaliskt material 
 
”The Girl in 14G” är en nutida sång med musik av Jeanine Tesori och text av Dick Scanlan. 
Sången är tillägnad och framförd av sångerskan och musikalartisten Kristin Chenoweth och 
ingår i hennes debutskiva ”Let Yourself Go”.    
 
Jeanine Tesori är amerikansk kompositör och musikalisk arrangör som blivit nominerad för 
flera Tony Awards med fem Broadway-musikaler. Hennes största verk är musikalerna ”Fun 
Home”, ”Shrek the musical” och  ”Thouroughly Modern Milly” (där hon även samarbetade 
med Dick Scanlan). 
 
Dick Scanlan är en amerikansk författare, regissör och skådespelare. Förutom samarbetet med 
Jeanine Tesori har han även skrivit kulturrelaterade artiklar till tidningen ”The New York 

                                                
1 Sing back – musikaliska framträdanden där all musik är inspelad, men sången framförs live 
2 One take - inspelningsterm när man gör en inspelning rakt igenom 
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Times”. Som skådespelare är han mest känd för sin porträttering av ”Miss Great Plains” i 
musikalen Pageant. 
 
3.2. Tekniskt material 
 
Till mina inspelningar vid övning har jag använt min smartphone, vid studioinspelning använde 
jag en Neumann TLM103-mikrofon och sången redigerades sedan på en MAC-dator. Vid 
videoupptagning användes en Sony Handycam. Intervjuerna är inspelade via smartphone. 
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4. Genomförande 
 
4.1. ”The Girl in 14G” 
 
Sången är baserad på Kristin Chenoweths egen erfarenhet som nyinflyttad i lägenhet 14G i New 
York. Där upptäckte hon snart att grannen ovanför (i 15G) var jazzmusiker och grannen 
nedanför (i 13G) var operasångerska. Kristin störde sig på grannarna och tyckte att de förde ett 
sådant oväsen. Allt hon önskade var att få sitta ner i lugn och ro och läsa sin ”Jane Austen”, 
vilket nämns i sången. Till slut tog hon mod till sig och sa ”stopp!”.  
 
Sången har spexiga inslag och innehåller flera genrer och stilar. Det förekommer bl.a. fragment 
ur ouvertyren till Richard Wagners opera Tristan och Isolde, några takter ur Nattens Drottnings 
aria3 ”Die Hölle Rache” ur Wolfgang Amadeus Mozarts opera Trollflöjten, en tonslinga från 
förspelet i akt 2 ur Pjotr Tjajkovskijs balett Svansjön och återkommande fraser som refererar 
till sångerskan Ella Fitzgerald. 
 
Länk till studioinspelning https://youtu.be/NmSnHk-UXQg 
Länk till konsertversion https://youtu.be/_VUJawDMmDI
 
4.1.2. Sångtext till ”The Girl in 14G” 
 
Just moved in to 14G 
So cozy, calm, and peaceful 
Heaven for a mouse like me 
With quiet by the lease-full 
Pets are banned parties too 
And no solicitations 
Window seat with garden view 
A perfect nook to read a book 
I'm lost in my Jane Austen when I hear 
 
Say it isn't so not the flat below 
From an opera wanna be in 13G 
A matinee of some cantata 
Wagner's Ring And Traviata 
 
My first night in 14G 
I'll put up with Puccini 
Brew myself a cup of tea 
Crochet until she's "fini" 
 
Half past eight not a peep 
Except the clock tick-tockin' 
Now I lay me down to sleep 
 

 
 
 
A comfy bed to rest my head 
A stretch, a yawn,  
I'm almost gone when 
 
Now the girl upstairs 
Wakes me unawares 
Blowing down from 15G 
Her reveille 
She's scattin' like her name is Ella 
Guess who answers a cappella 
 
I'm not one to raise my voice 
Make a fuss or speak my mind 
But might I query, would you mind if 
Could you kindly STOP! 
That felt good STOP! 
 
13, 15, 14G 
A most unlikely trio 
Not quite three part harmony 
All day and night we're singing 
Had my fill of peace and quiet 
Shout out loud I've changed my diet 
All because of 14G

  

                                                
3 Aria – solosång i t.ex. en opera 
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4.2. De olika genrerna 
 
Musikal 
 
Min uppfattning är att ”The Girl in 14G” inte har någon tydlig anknytning till musikal, men 
sången har en karaktär som påminner om 1930- och 40-talets musikalstil. På den tiden hade 
musikalerna ofta jazzinfluenser och det har även den här sången. I musikal ligger stort fokus på 
berättandet, vilket jag tycker ”The Girl in 14G” är ett bra exempel på. Musikalmusik från 1930- 
och 40-tal ligger mig varmt om hjärtat och jag har influerats av den äldre musikalstilen i mitt 
arbete med ”The Girl in 14G”. Kompositörer som Cole Porter, Richard Rodgers och Oscar 
Hammerstein är några av mina största musikalinfluenser i det här arbetet. Ett flertal av Porters 
musikalsånger räknas idag som jazzstandards.  
 
Jazz 
 
”The Girl in 14G” har swing4 som en återkommande stil. Sången börjar i Moderate swing och 
slutar i Broad swing. Ella Fitzgerald förekommer som en av sångens ”jazziga” referenser med 
beteckningen Á la Ella. En form av scatsång5 förekommer i ”The Girl in 14G” vilket Ella 
bemästrade.  
 
Opera 
 
Utifrån mina röstliga förutsättningar valde jag att överdriva mitt sångsätt i ”operapartierna” 
med hjälp av ”röstklichéer” eftersom de rösttyper som fanns i sången inte stämde överens med 
min mer lyriska6 röst. De andra rösttyperna som förekom var dramatisk sopran7 och 
koloratursopran8. 
 
4.3. Mina olika sångsätt 
 
Utifrån de genrer som berördes i sången krävdes det att jag använde min röst sångtekniskt på 
olika sätt. De sångsätt jag använde mig av valde jag att benämna som: bröstklang, operaklang, 
twang och jazzklang. Jag fick ett tips om att märka sångsätten med färger och det visade sig 
vara en utmärkt idé. Den metoden har varit till stor hjälp för att få en visuell överblick när jag 
använder ett specifikt sångsätt och var i sången jag skiftar sångsätt. 
 
Bröstklang = röd, Operaklang  = blå, Twang = gul, Jazzklang = grön 
 
Jag valde färgerna på måfå, däremot var min intention att använda blått och rött så jag kunde 
skapa den blandade klangen (lila).  
 
Operaklang + Bröstklang = Blandad klang (lila)  

                                                
4 Swing - en stil inom jazz med jämn, rytmisk puls ofta på triolkänsla (se referenslista) 
5 Scatsång – en typ av jazzsång där sångaren improviserar med nonsensstavelser, ofta instrumenthärmande, i 
stället för att sjunga vanlig text (www.ne.se) 
6 Lyric soprano – Soprano with a light, flexible voice, but not as high as coloratura soprano (Vennard, 1967)  
7 Dramatic soprano – Soprano whose voice is powerful enough for dramatic roles. Sings up to high c6 with full 
voice (Vennard, 1967) 
8 Coloratura soprano – Highest of the female voices, with considerable range above high c6. Uses more falsetto 
than other female voices (Vennard, 1967)  
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4.3.1. Bröstklang  
 
Min ingång i ”The Girl in 14G” var musikal. När jag sjöng musikal blandade jag sångsätt, men 
min ursprungstanke grundades på sångsättet bröstklang eftersom jag ville ha fokus på 
berättandet. Vid användning av bröstklang kom jag åt ett lägre register i min röst där jag hade 
nära kontakt med talet. För att texten i sången skulle komma fram i det lägre röstregistret 
krävdes det att jag ”pratade texten”, d.v.s. artikulerade. När jag använde bröstklangen fick jag 
generellt fram en mörkare och tätare klang.  
 
För att visuellt förstå hur jag använde mina sångsätt i sången har jag även färgmarkerat fraser i 
sången som är kopplade till respektive sångsätt. Ett av de partier i sången där jag tänkte musikal 
var i frasen ”My first night in Fourteen ”G.”. 
 
 

 
    The Girl in 14G, sida 6 

 
Ljudexempel: Bröstklang, exempel 1 https://youtu.be/xO2KLmEkQ6E 
 
Frasen i notbilden nedan ”Shout out loud. I’ve changed my diet.” är ett exempel på min 
användning av bröstklang i ett, för mig, högre register. Det här sångsättet är en slags pressad 
fonation9 och kan liknas vid ett talutrop: ”Hey!” Jag fick fram den här klangen genom att tänka 
att jag ropade ut orden och försökte samtidigt bibehålla så mycket klang som möjligt genom att 
hålla mitt resonansrum10 öppet för att sången inte skulle upplevas ”skrikig”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ljudexempel: Bröstklang, exempel 2 https://youtu.be/guk9-AibLNQ 2 
 
4.3.2. Operaklang 
 
För att få fram ”operaklangen” överdrev jag min klassiska röstklang som jag vanligtvis 
använder i min klassiska sångrepertoar då min intention var att imitera rösttypen dramatisk 

                                                
9 Pressad fonation – hörbart ansträngd fonation kännetecknad av högt lufttryck och lite luftflöde, med ett ofta 
höjt struphuvud (Sundberg, 2001) 
10 Resonansrum – hålighet (bl.a. svalg, mun och näshåla) i vilken resonans uppträder (Sundberg, 2001) 
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sopran. Jag var tvungen sänka mitt struphuvud (ett lågt struphuvud kännetecknar klassisk sång) 
och det gjorde jag genom att tänka ”gäspning”, då sänks struphuvudet automatiskt. Jag 
breddade min hals för att göra resonansrummet större och tänkte överlag att hela min kropp 
vidgades. Stödet har aldrig varit viktigare för mig än i ”operaklangen”. 
 
Stöd är ordet på alla sångares läppar. Samtidigt som ljudet och luftströmmen går ut från min 
sångapparat när jag sjunger tänker jag en annan luftström som går inåt. Det skapas ett motstånd 
som hjälper mina muskler att aktiveras och ger mig möjlighet till att kunna sjunga de toner jag 
vill. Det är även viktigt att diafragman11 är avspänd så att jag får ett jämnt luftflöde på tonen.  
 
Stöd kan vara svårt att definiera, men när jag skulle leta upp information om stöd hittade jag ett 
citat som inte var så långt ifrån min egen upplevelse. Det löd så här: 
 
 

Vid aktiv inandning gör man motstånd längst ner i bukmusklerna så att luften inte försvinner 
för fort. Detta motstånd kallas stödet och kan också kännas i sidmusklerna i midjan. (Moberg 
& Uggla 1976, s. 13)  

 
 
Kortare förklarat är stöd aktiv kontroll av andningsmuskulaturen (Moberg & Uggla 1976, s. 
101). För mig är stöd en nödvändighet när jag ska sjunga. Stödet ger min röst kraft till att både 
kunna sjunga starkt som svagt, högt som lågt och att kunna hålla tonen stadig. Utöver stödet är 
sångsätten jag arbetar med en karta som leder mig till den destination jag vill komma till.  
 
I ”operapartierna” sjöng jag inte på någon specifik text. Alla tonerna sjöngs på ”ah”, vilket var 
skönt eftersom det generellt är svårt att texta så högt upp i registret. Vid ”operapartierna” i ”The 
Girl in 14G” använde jag mig helt och hållet av operaklang, likt exemplet nedan: 
 
 

 
The Girl in 14G, sida 5 

 
Ljudexempel: operaklang https://youtu.be/sx3OVf3kzi4 
 
Beteckningen À la ”Tristan” fick mig att misstänka att det var inspirerat från Wagners opera 
Tristan och Isolde. Jag sökte på Youtube efter musik från operan och utan tanke lyssnade jag 
först på ouvertyren12. Musiken fängslade mig och strax därefter hittade jag en länk som innehöll 
en musikalisk analys på de första takterna i ouvertyren. Jag upptäckte intressant nog att 
sekvensen (giss, a, aiss och b) i À la ”Tristan” hade samma kromatiska uppgång som i den 
tidigare nämnda ouvertyren. 
 

                                                
11 Diafragma – inandningsmuskel som sitter i mellangärdet (Sundberg, 2001) 
12 Ouvertyr – instrumentalt inledningsstycke till ett större sceniskt verk, t.ex. opera eller balett 
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Tristan och Isolde, ouvertyr 

 
4.3.3. Jazzklang 
  
”Jazzklangen” har jag tolkat som en ljudprodukt av mixregistret (1.3.) där jag utgått från 
bröstregistret (se 1.3.), men även blandat in en luftigare klang för att med lätthet kunna sjunga 
både lågt och högt när de jazziga partierna i sången kom. Den här typen av karaktär i sången är 
lekfull. Jag fokuserade på text och rytm och följde med musikens rörelse. Jazzmusikens 
tonalitet och rytmer gör mig glad och den svängiga rytmen får mig automatiskt att vilja dansa 
och knäppa i takt. Jag inspirerades av Ella Fitzgeralds scatsång, men gjorde en egen tolkning 
utifrån min upplevelse av det musikaliska arrangemanget i ”The Girl in 14G”.  
 
Nedan följer ett scatsångsliknande parti och är skrivet med nonsensorden ”Zoot doo doot floy 
doy”. Beteckningen Fast Jazz (”Ella”) i noterna menas i stort sett med att det kommer ett 
jazzigt parti där tempot är snabbare. ”Ella” syftar på Ella Fitzgerald.   

 

 
The Girl in 14G, sida 9 

 
Ljudexempel: Jazzklang, exempel 1 https://youtu.be/EDkMv34exII 
Ljudexempel: Jazzklang, exempel 2 https://www.youtube.com/watch?v=oJ4Mb6_93kU 
 
4.3.4. Twang 
  
Twang är egentligen en effekt, men jag valde att använda det som ett sångsätt. Med hjälp av 
den här effekten fick jag fram en skarp och stark klang utan att anstränga rösten. Jag använde 
twang för att få fram en för mig ”showig” karaktär i rösten i t.ex. frasen ”Had my fill” som 
finnes i notbilden nedan. Min placering av ton och text låg långt fram i munnen och på så sätt 
blev klangen framträdande och rösten upplevdes nasal och gäll. Twang frambringade övertoner 
som framhävde ljusheten i rösten. Det amerikanska språket har t.ex. en naturlig nasal klang. 
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Ljudexempel: Twang 
https://youtu.be/gfnEG4iZ0sE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det fanns några ställen i ”The Girl in 14G” där jag istället för att använda mitt naturliga 
sångvibrato producerade ett vibrato. Jag utgick från sångsättet twang  och hade en tydlig vision 
att sjunga en rak ton som mot frasslutet utvecklades i ett vibrato. Jag sjöng på ordet ”Stop!” 
som sträckte sig mellan takt 2-5 i notbilden nedan. Harmoniken och synkoperingen i musiken 
i takt 5 kändes som en uppbyggnad inför nästkommande del Broad Swing. Vibratot passade 
därför in i takt 5 för att få fram en extra ”showig” karaktär i rösten. 
 
Ljudexempel: Vibrato https://youtu.be/L-STM5uVrJU 
 
För att få till en stadig ton aktiverade jag diafragman så att den nästan blev statisk, till skillnad 
från operaklang där jag lät diafragman vara helt avspänd. På så sätt kunde jag hålla tonen rak. 
Jag  visualiserade vägen från en rak ton till vibrato genom att rikta mitt fokus mot en vägg 
längre bort. Jag föreställde mig att tonen färdades ända bort till väggen. Känslan var att jag 
fixerade struphuvudet i ett lågt läge och hade en känsla av att ”hålla i tonen”. När jag ville ha 
vibrato slappnade jag av i diafragman och lät struphuvudet ”fladdra” och tonen kändes fri. För 
att göra det hela lite mer intressant tänkte jag ett litet crescendo som gick fram till den femte 
takten i notexemplet nedan. Det gav en känsla av att musiken strävade framåt och tonen blev 
levande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The Girl in 14G, sida 10 
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4.4. Växling av sångsätt 
 
Med vetskap av att sången krävde snabba byten av sångsätt i rösten strävade jag efter att 
växlingarna mellan sångsätten skulle ske så smidigt som möjligt. Det fanns ett exempel i sången 
där jag bytte mellan sångsätten twang och bröstklang inom loppet av tre takter. Färgerna på 
sångsätten i kombination med frasen såg ut så här:  
 
”Had my fill of peace and quiet”.  
 
Exakt samma textfras finns i notbilden nedan: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Girl in 14G, sida 12 
 
Ljudexempel: Twang + Bröstklang https://youtu.be/Cu0AegONepc 
 
4.5. Kombination av sångsätt 
 
Ett av de mest utmanande ställena i sången var där sången snabbt bytte mellan swing och opera. 
Musiken gick från beteckningen Tempo I (Swing) till Faster, à la ”Magic Flute”13 (no swing) 
med endast en åttondelspaus mellan. I Tempo I (Swing) behövde jag förbereda min röst på ett 
annat sätt än i de andra sångsätten. Jag hade en förberedelsesträcka innan ”operapartiet” Faster, 
á la ”Magic flute”(no swing) kom. Jag hade övat övergången vid den svarta pilen långsamt 
eftersom jag var tvungen att använda mitt stöd på ett annat sätt än i de andra sångsätten. Genom 
att hålla upp bröstkorgen fick jag en rak och stabil hållning och då hade jag möjlighet att klara 
av de sångliga passagerna. 
 
 
 
 
 
 
      
      
      
      
   

The Girl in 14G, sida 4  
 

                                                
13 ”Magic flute” – Mozarts opera ”Trollflöjten” 
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”Magic Flute”-partiet tyckte jag var svårt eftersom jag i princip behövde lägga allt fokus på 
sångtekniken. Eftersom jag sjöng högt upp i huvudregistret och i staccato tänkte jag en lätt och 
luftig klang vid ”Ah, ah, ah, ah…”. I förberedelsen inför partiet ”Magic Flute” var min intention 
att framhäva talad text, därför blandade jag in bröstklangen i operaklangen (röd + blå = lila) i 
”a matinee of some cantata, Wagners Ring and Traviata14”  vilket förberedde mig inför ”Ah, 
ah, ah, ah…”. 
 
Ljudexempel: Kombinerad klang (Bröstklang + operaklang) som övergår i ”Magic Flute”-
parti  https://youtu.be/dATOJTgf2-8 
 
4.6. Scenisk gestaltning 
 
”The Girl in 14G” kräver en viss scenisk gestaltning anser jag. Sången är humoristisk och jag 
använde mig av vissa manér vid framträdandet. Sångtexten är berättande och förstärks med 
hjälp av ett teatraliskt uttryck. Jag framhävde texten genom att ”spotta fram” tydliga 
konsonanter när jag sjöng. Ju mer fysiskt och mentalt engagerad jag behövde var, desto mer 
artikulation använde jag. En del av mitt syfte var den gestaltningsmässiga instuderingen av 
”The Girl in 14G” och det fick mig att vilja framföra sången på konsert. Jag hade en relativt 
klar bild av hur jag skulle gestalta karaktärerna i sången. Som jag nämnde i min metod 
inspirerades jag av Kristin Chenoweth, vars sceniska framförande av sången var minimalistiskt.  
 
I mitt sceniska framförande gestaltade jag tre personer: Tjejen i 14G, jazzmusikern i 15G och 
operasångerskan i 13G. Jag gestaltade de olika karaktärerna genom att gå ett steg i vardera 
riktning. Operasångerskan i 13G var till höger, jazzmusikern i 15G var till vänster och tjejen i 
14G var mitt på scenen.  
 
När jag började sången, i min första karaktär, stod jag mitt på scenen och när jag skulle byta till 
”operakaraktären” tog jag ett steg till höger och bytet till ”jazzkaraktären” skedde med ett steg 
åt vänster. När jag och pianisten repeterade hade hon svårt att höra mig ibland, speciellt vid 
”operapartierna”. Då löste jag det genom att rikta mig ännu lite mer åt höger, åt pianistens håll, 
och jag kunde använda riktningen som en del av karaktärsbytet.   
 
Exempel på det sceniska utförandet https://youtu.be/_VUJawDMmDI?t=3m45s 
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5. Diskussion 
 
5.1. Utmaningar och upptäckter 
 
Att instudera sånger gör jag dagligen, däremot hade jag aldrig instuderat något liknande som 
”The Girl in 14G”. Att sjunga en sång innehållandes tre olika genrer hade jag aldrig gjort förut. 
Ett tag funderade jag på om jag hade tagit mig vatten över huvudet. Jag frågade mig själv om 
det skulle vara möjligt att ta sig an en sådan sång och skriva ett helt examensarbete på den 
tidsperioden som var avlagd. Samtidigt är det genrebredd jag brinner för och visste någonstans 
att det här var rätt ingång för mig. Arbetsprocessen blev någon slags ”vem är jag-forskning”. 
 
Under arbetets gång har jag upplevt saker som varit både lätt och svårt. Vissa val har jag gjort 
eftersom min intention har varit att utmana mig själv. Mitt ”utmaningstänk” blev till både för- 
och nackdelar längs examensarbetets gång. Jag har samlat ihop de utmaningar jag har stött på i 
min arbetsprocess. 
 
När jag valde ”The Girl in 14G” kände jag till sången relativt väl. Jag kunde melodin och hade 
redan bildat mig en uppfattning av musiken. Problemet blev alltså att jag inte hade något 
problem med den musikaliska instuderingen av sången. Jag hade däremot inte bestämt hur jag 
sångtekniskt skulle sjunga. Den största svårigheten rent sångtekniskt var egentligen inte 
växlingarna mellan genrerna utan att bestämma hur jag skulle använda min röst.  
 
Jag lyssnade på musik, framförallt jazz, som kunde inspirera mig till att hitta klanger till de 
olika genrerna i min instudering. Jag valde ut två sånger, som jag tidigare hade sjungit, som 
fungerade som referenssånger till ”The Girl in 14G”, där tempobeteckningen Moderate Swing 
fanns överst på noten. För att få hjälp med att hitta svänget valde jag sången ”All that jazz” ur 
musikalen Chicago. Jag ansåg att den sången hade en musikalisk karaktär jag ville åt för att 
komma i kontakt med en blandning av popklang och jazzklang. 
 
Den andra referenssången var ”How high the moon” framförd av Ella Fitzgerald. I ”The Girl 
in 14G” finns det partier i noterna med beteckningen Fast Jazz, à la Ella Fitzgerald (Swing). 
De här delarna liknar scatsång, därför valde jag ”How high the moon” som har en snabb rytm 
där utrymme även finns för improvisation. På så sätt hade jag möjlighet att leka med melodi 
och rytm och därmed skapa ett ”sound” såsom jag ville att det skulle låta. 
 
Jag tänkte först att jag noga skulle instudera de ovan nämnda sångerna, men insåg tidigt i min 
arbetsprocess att jag inte behövde fördjupa mig så mycket som jag trodde i någon av dem. Det 
räckte med att jag lyssnade och sjöng igenom respektive sång. 
 
Utmaning 1  – Hur använder jag rösten när jag instuderar sången? 
 
Jag hade en vision redan från början hur jag tänkte att sången skulle sjungas. Det fanns ett 
förutbestämt tankesätt hos mig. I början av instuderingen av ”The Girl in 14G” blev jag 
ambivalent. Finns det verkligen ett förutbestämt sätt hur jag ska sjunga? Varför tror jag att det 
ska sjungas på ett visst sätt? Vid en sånglektion ställde min sångpedagog frågan: ”Hur skulle 
Kristina sjunga den här?” Jag blev ställd och genast osäker på hur jag egentligen låter när jag 
sjunger. ”Jag vet inte” svarade jag. När jag sedan började sjunga sången kändes det fel. Min 
första tanke visade sig vara en imitation av ett sångsätt som inte kändes rätt. Jag ville inte vara 
en kopia av någon, jag ville låta som mig själv.  
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Jag funderade länge på hur jag skulle sjunga sången. När jag tänkte ”teknik” uppstod problemet 
att jag blev hämmad från mitt sceniska uttryck. Vid en diskussion med min sångpedagog sa 
hon: ”Bara sjung och prata text och bry dig inte om tekniken”. När jag började sjunga sången 
med intentionen att berätta, flödade både text och sångteknik. Slutsatsen var att jag utgick från 
mig själv och koncentrerade mig på att förmedla en berättelse, så kallad ”story-telling”. 
 
Utmaning 2 – Vilka problem uppstår när jag växlar mellan olika genrer i samma sång och hur 
löser jag dem? 
 
Det här var en utmaning i min strävan efter att få en bredare röstkännedom. I början av min 
instudering insåg jag att jag redan tyckte mig ha stilkänsla inom de olika genrerna. Jag har alltid 
haft lätt för att lära in melodier, texter och ha en känsla för hur musiken är skriven. Eftersom 
jag har erfarenhet av både musikal-, pop- och den klassiska genren blev utmaningen att koppla 
samman genrerna och fortfarande känna att jag sjunger på mitt sätt utan att imitera någon annan.  
 
Jag valde som metod att sätta ord på skilda sångsätt som jag använde när jag sjöng ”The Girl 
in 14G”. När jag började analysera mina olika sångsätt blev det svårt. Jag blev plötsligt osäker 
på vilka sångsätt jag egentligen använde mig utav. Efter en stunds diskussion med min 
sångpedagog kom jag fram till att jag faktiskt blandar sångsätt och klanger hela tiden intuitivt 
när jag sjunger, utifrån de impulser jag får från musiken och i den sinnesstämningen jag är i 
just då. De olika sångsätt jag har använt i processen har däremot varit till stor hjälp i mitt 
examensarbete och för mig som sångerska. Jag ser sångsätten som en pedagogisk metod som 
har hjälpt mig att sätta ord på sådant jag inte varit medveten om innan. Jag har fått en tydligare 
översikt vad jag gör med min röst.  
 
Bröstklang: Tack vare förkunskaper inom pop- och musikalsång kändes sångsättet bröstklang 
ganska naturligt att sjunga i. Jag fick till den klang jag ville ha och det blev aldrig riktigt svårt. 
När jag sjöng bröstklang i mitt högre register var jag tvungen att tänka lite extra på min 
sångteknik för att inte slita på rösten i onödan. Genom att hålla mitt resonansrum öppet och 
hålla kroppen stadig kunde jag medvetet styra min sångteknik. 
 
Operaklang: Jag skulle nog säga att det här sångsättet var svårast eftersom det är onaturligt för 
mig att sjunga med en dramatisk klang uppe i andra oktaven (c2-c3). När jag lyssnade på min 
inspelning lät jag dock inte så dramatisk som det kändes vid studioinspelning. När jag framför 
något i stunden kan en känsla kännas överdriven. När jag lyssnat på studioinspelningen i 
efterhand lät det inte alls överdrivet till skillnad från vad jag kände just vid inspelningstillfället. 
 
Twang: Det här sångsättet blev som jag tänkte mig. Jag ville ha en skarp klang vid vissa ställen. 
Däremot tyckte jag inte att jag uppnådde samma tydlighet av det här sångsättet i min 
konsertversion som i studioinspelningen. Det berodde på att jag var trött efter ett långt 
konsertprogram med ”The Girl in 14G” som sista sång. 
 
Jazzklang: Det absolut roligaste och naturligaste sångsättet var jazzklang. Där utgick jag helt 
från svänget jag kände av den musikaliska karaktären i sången och behövde knappt tänka på 
sångteknik. Från början hade jag tänkt jazzklang som enbart luftig, men när jag väl utförde 
sångsättet blandade jag in en tätare klang för att få fram olika karaktärer i sången. Jag gjorde 
en tolkning som blandade känslan av en retsam karaktär som framgår av sångens handling, där 
min röstklang lät mer tät och nasal, med ett jazzigt ”sound” som jag upplevde som luftigt och 
lätt. 
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Utmaning 3 – Hur påverkas min interpretation av två olika musikaliska ackompanjemang? 
 

• Singback 
 
Jag hade inte bestämt från början hur jag skulle bli ackompanjerad. Första tanken var 
pianoackompanjemang, men eftersom ”The Girl in 14G” har en känsla av storband kände jag 
en längtan efter att bli ackompanjerad av flera instrument. Dock ville jag klara av så mycket 
som möjligt av den musikaliska instuderingen på egen hand och den perfekta lösningen blev 
att sjunga till singback. Det inspirerade mig och fick mig att känna glädje inför instuderingen. 
Arrangemanget hade ett relativt snabbt och fast tempo där jag inte hade någon frihet att utföra 
t.ex. musikaliska dragningar och tempoväxlingar. Det fanns redan en given mall som jag var 
tvungen att följa. Jag tänkte från början att utmaningen låg i musikens fasta tempo, men 
arrangemanget orsakade också svårigheter i min interpretation. På grund av tempot och de 
snabba växlingarna mellan genrerna fanns mindre utrymme för personlig tolkning av musiken, 
t.ex. dynamik och frasering. Det var musiken i singback-filen som bestämde och jag var 
tvungen att haka på.  
 
Snart anpassade jag mig till arrangemanget som ledde till flera positiva aspekter. Med hjälp av 
det fasta tempot tvingade jag mig själv att vara redo. Jag kunde inte slappna av en sekund utan 
behövde ha full koll på att anpassa mig till musiken. Det gjorde att jag blev mer ”på” och 
eftersom jag hade jobbat med mina sångsätt (bröstklang, operaklang, twang och jazzklang) så 
pass ingående hade jag full koll på hur jag skulle använda min röst. 
 

• Pianoackompanjemang 
 
Jag bestämde mig i tidigt skede att jag skulle framföra ”The Girl in 14G” på min 
examenskonsert. Jag var dock osäker på om jag skulle framföra den som jag instuderat den; 
med singback eller pianoackompanjemang, eftersom all annan konsertrepertoar 
ackompanjerades av pianist. Jag bestämde mig för pianoackompanjemang eftersom jag tänkte 
att det kunde tillföra något ytterligare en dimension till sången. Det blev en utmaning och det 
var jag medveten om. Jag övade in sången med min pianist. Det krävdes några repetitioner 
innan vi kom överens hur de olika anvisningarna i sången skulle framföras. Jag var tvungen att 
vara extra tydlig i min artikulation samt i mitt kroppsspråk. Det svåraste var att synkronisera 
vid genreskiftena, speciellt vid de partier i musiken där tempot ändrades drastiskt. Eftersom jag 
redan hade övat in sången med bakgrundsmusik med fast tempo var jag van vid det. När jag 
sjöng till pianoackompanjemang fick jag större konstnärlig frihet och vi kom fram till ett tempo 
som kändes bra. 
 
Utmaning 4 – Anpassning vid studioinspelning 
 
Det här blev en oförutsedd utmaning. Jag var inställd på att göra en studioinspelning, men väl 
på plats upptäckte jag vissa svårigheter. Inspelningen var kul att göra, däremot hade jag ingen 
vana att spela in i studio. Det kändes onaturligt när ljudteknikern sa: ”Här får du stå, vid det här 
strecket och sjunga rakt in i micken”. Jag kände mig stram och var endast inriktad på att det 
skulle låta så bra som möjligt när jag sjöng.  
 
En av de största utmaningarna låg i att sjunga sången rakt igenom utan stopp. Jag bestämde mig 
för att göra en sådan inspelning, en så kallad ”one take”. När första tagningen hade gjorts 
lyssnade vi igenom. Direkt upptäcktes ett ljudtekniskt problem vid genrebytena. Det distade 
vid ”operapartierna” och vid vissa jazzpartier. På de ställena var jag istället tvungen att ta ett 
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kliv tillbaka från micken. Jag klev bak vid ”operapartierna” och hade tyngden på ena foten. Det 
kändes konstigt först, men jag upptäckte att jag fick bra stöd från det vilket gjorde att min röst 
blev mer stabil. Med vetskapen om sångens snabba genreväxlingar såg jag ännu en utmaning i 
att snabbt komma tillbaka till micken igen. Det kändes nästan som att jag kastades fram och 
tillbaka när jag sjöng. Jag hade i alla fall otroligt kul under tiden. De ljudtekniska problemen 
kombinerat med min noggrannhet gjorde att jag fick göra tre ”one-take” och valde ut en av dem 
som jag helt och hållet kunde stå för. 
 
5.2. Intervjuer 
 
Jag har valt att belysa några av mina intervjufrågor i mitt arbete. En av frågorna handlade om 
instudering och resulterade i en längre, intressant diskussion:  
 
”Finns det olika svårighetsgrader vid instudering av olika genrer?” Jag ställde den frågan till 
mina intervjupersoner och Sångerska 1 tänker att det är lättare att instudera något som inte är 
vokalt/musikaliskt komplicerat. Hon säger samtidigt att det beror på hur den musikaliska 
karaktären är och det gör det antingen svårare eller lättare att instudera.  
 
Sångerska 2 har en helt skild syn på instudering av jazzmusik respektive klassisk musik. Hon 
säger i intervjun att hon inte ser sig själv som en jazzsångerska. Istället betraktar hon sig själv 
som en sångerska som kan sjunga jazz. Hon anser sig inte ha en riktig jazzteknik och därför 
instuderar hon inte sångtekniken i jazz. ”Jazz sjunger jag bara och känner”, säger hon. Klassisk 
musik behöver hon däremot instudera på ett djupare plan. Hon menar att den klassiska musiken 
har enklare och tydligare ramar och det underlättar instuderingen.  
 
Under de tre senaste åren har jag skolat min röst i den klassiska genren. Jag har tidigare 
erfarenhet av musikalsång, men ytterst lite erfarenhet av jazzsång. Om jag anser mig vara 
erfaren av en specifik genre bör jag veta hur den ska utföras. Jag har lyssnat en hel del på 
jazzmusik, dock anser jag mig inte vara sångtekniskt erfaren inom jazzgenren. Jag skulle därför 
inte gå in i den sångtekniska delen av instuderingen, istället fokusera på hur musiken rör sig 
och vad jag får för musikaliska och sångliga impulser. När jag instuderar klassisk musik har jag 
lärt mig hur jag ska jobba med min sångteknik och vet var i en sång det går lättare att öva och 
vad jag behöver öva mer på. I noterna är oftast allt redan utskrivet av kompositör som t.ex. 
tempo, dynamik och fermat15. 
 
En fråga jag undrade mycket över och som jag frågade under intervjuerna var ”Hur medveten 
är du rent rösttekniskt när du byter mellan olika genrer?” 
 
”Om jag ska sjunga t.ex. en ”jazzsång” finns det passager som jag måste mixa för att det ska 
bli snyggt och det går på automatik”, säger Sångerska 2. Hon erkänner att hon inte är medveten 
om sin sångteknik när hon sjunger eftersom den nuförtiden går på automatik. Något hon är 
medveten om är det så kallade ”non-vibratot”, alltså att kunna styra tonen till att bli helt rak. 
Det menar hon är användbart i alla genrer. 
 
Vi diskuterade stilkänsla och hur viktigt det var för att göra en genre rättvisa. T.ex. om jag 
sjunger ”The Girl in 14G” från början som en operasångerska låter det fel eftersom sångens 
karaktär börjar i Moderate swing. Rent stilmässigt uppstår en krock. ”Att sjunga en sångstil 

                                                
15 Fermat -  I notbilden markerad med    över en not. Det betyder att noten ska hållas ut längre än vad 
notvärdet avser. 
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som jag inte tycker går ihop med musiken. Då låter det konstruerat”, konstaterar Sångerska 2 
och jag delar hennes uppfattning. 
 
5.3. Aha-upplevelser 
 
Jag har genom mitt examensarbete kommit till flera insikter, både som sångerska och människa. 
Från början tänkte jag skriva ett ännu mer omfattande arbete om min strävan efter att bli en 
bred artist. Min första tanke var att ta sånglektioner i respektive genre för att grundligt lära mig 
olika sångtekniker. Under arbetets gång har jag dock koncentrerat innehållet till att handla om 
just den sångtekniska och gestaltningsmässiga instuderingen av ”The Girl in 14G”. 
 
Det har varit roligt och utvecklande att instudera ”The Girl in 14G”. Framförallt har jag i och 
med arbetet fått upp ögonen mer för jazzmusik och jazzsång. Utifrån mina förkunskaper nådde 
jag fram till det mål jag hade och jag är nöjd med inspelningarna jag gjorde av sången. 
 
Studioinspelningen blev jag mest nöjd med eftersom jag hade övat mer intensivt inför den. 
Singback-arrangemanget var svårt i början eftersom det var nytt och främmande att sjunga till. 
Däremot när jag väl anpassade mig till det blev det roligt. Jag lärde mig snart var jag skulle 
andas och hur jag skulle frasera. 
 
Inför konsertversionen var jag trygg i min sångteknik där jag kunde fokusera på det sceniska 
framförandet. Den sceniska instuderingen skötte jag själv dels p.g.a. tidsbrist, men det var också 
ett medvetet val jag gjorde och såg mitt självständiga arbete som en utmaning. I efterhand hade 
jag velat ta mer lärarledd hjälp utifrån i min sceniska gestaltning då det hade varit roligt att 
fördjupa mig ännu mer i de olika rollkaraktärerna i sången. 
 
Konsertprogrammet var varierat med olika genrer och stilar och ”The Girl in 14G” var 
extranummer. Det tog på krafterna att leverera en timmes solokonsert och att framföra en sådan 
komplex sång som ”The Girl in 14G” kräver mycket. Det var även första gången jag hade en 
egen solokonsert. Min röst kändes en aning trött mot slutet. Däremot visste jag vilket speciellt 
och showigt nummer ”The Girl in 14G” var och kompenserade min trötthet med att vara ännu 
mer teatralisk i mitt uttryck. 
 
Jag anser att sången gör sig allra bäst i ett live-framträdande. Det var otroligt roligt att framföra 
sången inför publik, speciellt när jag fick reaktioner i form av skratt från publiken. Jag fick ett 
gensvar och bekräftelse för allt arbete jag hade lagt ner i min sångtekniska och 
gestaltningsmässiga instudering av sången.   
 
Mitt intresse för sångteknik har inte funnits tidigare. Jag tänker ofta att ”jag sjunger och känner” 
och aldrig riktigt förstått hur sångteknik fungerar. Eftersom sångteknik tillhörde en del av mitt 
syfte, likaså en utmaning med examensarbetet, blev jag tvungen att fördjupa mig inom området 
och sätta ord på vad som faktiskt händer när jag sjunger. Trots många stunder av grubbel, 
irritation och ifrågasättanden är jag ändå glad över den ovärderliga information jag samlat under 
arbetsprocessen. 
 
Jag ville intervjua sångerskor som var genreöverskridande då jag var nyfiken på hur 
verkligheten såg ut för en sådan sångerska. Intervjuerna visade sig vara mer betydelsefulla för 
mig än jag trodde. Jag har ofta gått tillbaka och lyssnat på inspelningarna av intervjuerna dels 
för att kunna använda i mitt arbete, men också för att diskussionerna var oerhört givande. Det 
var fina möten med sångerskorna som var jordnära och öppnade upp sig om sina liv som 
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sångerskor, stoltheten att våga bredda sig genremässigt och det viktigaste av allt - kärleken till 
musiken. De kunde relatera flera gånger till mig och mina funderingar och vice versa. 
 
Däremot tror jag att det är svårt att uppehålla flera genrer samtidigt. Min röst upplevdes mindre 
flexibel när jag  sjöng i andra genrer parallellt med min klassiska sångrepertoar. Trots det tycker 
jag att jag klarade av den sångtekniska delen bättre än jag trodde från början.  
 
Om jag hade gjort om mitt examensarbete idag hade jag nog valt att fördjupa mig ännu mer i 
genrerna genom att ta sånglektioner i respektive genre hos sångpedagoger. Det här var faktiskt 
en tanke jag hade i början av arbetsprocessen, men valde att klara mig på egen hand. 
 
Jag har insett att jag inte vill fastna i en och samma genre då jag känner ett behov av att få röra 
mig mellan flera stilarter. Det är något jag skulle vilja ta med mig i ett framtida projekt. Jag 
skulle vilja fortsätta in i genreöverskridande musik och ta reda på om det går att klara av en 
karriär som genreöverskridande sångerska.  
 
Jag tycker att genrebredd är otroligt intressant och viktigt, inte minst i dagens samhälle som 
mer eller mindre uppmanar till en bredare kunskap om andra musikaliska genrer och stilar. Om 
jag skulle ta mitt examensarbete till vidare forskning hade jag velat fördjupa mig i genrebredd 
med frågor som: ”Vad är genrebredd egentligen?” och ”Vad har genrebredd för betydelse i 
samhället?”. I sådana fall skulle jag exempelvis studera rock, pop, jazz och klassiskt med målet 
att ”sudda gränserna” mellan genrerna. Det skulle på sikt även vara en milstolpe att minska 
fördomarna till framförallt klassisk musik. 
 
Det här examensarbetet har tillfört många nya perspektiv på att instudera en sång. Att vara 
tvungen att sätta ord på mitt sångutövande har varit nyttigt för mig och det jag har lärt mig mest 
utav. Jag tror att det finns många musiker därute som finner det lika svårt som jag när det 
kommer till att sätta ord på sitt utövande. Metoden att färgsätta sångsätten (bröstklang, 
operaklang, twang och jazzklang) skulle med största sannolikhet kunna appliceras på vilket 
annat instrument som helst. 
 
Med mitt examensarbete hoppas jag kunna inspirera andra sångare/musiker genom min visuella 
(färglagda) instuderingsmetod av ett musikaliskt stycke och de insikter man får av att sätta ord 
på sitt konstnärsskapande. Jag hoppas att mitt examensarbete även uppmuntrar andra 
musiker/sångare som väljer vägen in i det musikaliska gränslandet. 
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7. Bilagor 
 
7.1 Intervjufrågor 
 

• Vilken genre känner du dig mest hemma i? 
 

• Vilken genre är lättast att instudera? 
 

• Vad fick dig att vilja bredda dig musikaliskt? 
 

• Baserat på dina egna erfarenheter, vilka är fördelarna med att kunna sjunga både jazz 
och klassiskt? Varför? 

 
• Har du stött på hinder på grund av din musikaliska bredd? Om ja, vilka hinder har 

funnits? 
 

• Vad är en (bra) bred artist enligt dig?/Vad krävs för att vara en bred artist? 
 

• Anser du att man kan bli lika bra om man satsar på EN genre som om man satsar på 
flera genrer? 

 
• Jag är nyfiken på hur medveten du är rent rösttekniskt när du byter mellan olika genrer. 

Känner du att du använder din egen röst, eller lägger du på olika ”sound” för att skapa 
klangen du vill ha? 

 
• Vad har du för koppling till musikal? Hur är det att ta sig an en musikalroll utifrån en 

klassiskt skolad röst? 
 

• Använder du olika sångtekniker för olika genrer? 
 

• Anser du att sångteknik kan försvåra uttrycket i en sång? Om ja, på vilka sätt kan det 
försvåra? Om nej, på vilka sätt underlättar tekniken? 

 
• Vad är jazz enligt dig?  
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