
 

 
 

FG1296 Självständigt arbete, avancerad nivå inom lärarprogram  
(musik som ämne 1),  15 hp 
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 
2020 
Institutionen för musik, pedagogik och samhälle (MPS) 

Röstens fysioterapi
Om förebyggande och kurativt arbete mot 

röststörningar orsakade av ihållande muskelspänningar

Hanna Lindberg 

Handledare: Annika Falthin

!

 



Sammanfattning 

Muskuloskeletala besvär som triggerpunkter eller generellt ökad muskeltonus utgör ett stort 
hälsoproblem i dagens samhälle. Spända axlar och käkar är exempel på reflexmässiga skydds-
reaktioner vid negativ, okontrollerbar stress. Sådana ihållande muskelspänningar kan på flera 
sätt hämma sångrösten samt orsaka röststörningar. I det här arbetet har fyra personer, som i 
sin tur representerar olika discipliner vad gäller arbete med röst, intervjuats; en sångpedagog, 
en logonom, en logoped och en fysioterapeut. Detta i syfte att belysa hur ihållande muskel-
spänningar kan påverka sångrösten samt på vilka sätt sångare kan motverka röststörningar 
orsakade av muskelspänningar. 

Utifrån en fenomenografisk ansats gjordes insamlingen av forskningsmaterial genom kvalita-
tiva intervjuer med låg grad av standardisering och struktur. Därefter användes fenomenogra-
fiska analysmetoder vilka bland annat visade på att muskelspänningar hos sångare ofta före-
kommer i nacke, käke och tunga samt att ihållande muskelspänningar kan ge upphov till sym-
tom som minskat tonomfång, minskad uthållighet och värk eller smärta i nacke, huvud och 
hals. De kan även leda till kompensatoriska beteenden som exempelvis förändrad sångteknik. 
Sångare under stress bör vara extra vaksamma då de psykologiska faktorerna har stor inver-
kan på kroppens muskeltonus. Röststörningar orsakade av ihållande muskelspänningar kan 
bland annat motverkas genom fysisk träning och stretch samt ökad medvetenhet om god sång-
teknik och röstfysiologi. 

Nyckelord: röstvård, anspänning, röstproblem, sångförmåga, sånghämningar, förebyggande 
åtgärder, sångundervisning, sånginlärning 

 ii



Innehållsförteckning
1. Inledning 1 .................................................................................................................................

1.1.Syfte 1 .................................................................................................................................

2. Bakgrund 2 .................................................................................................................................

2.1.Ihållande muskelspänningar 2 .............................................................................................

2.1.1. Muskeltonus 2 .............................................................................................................

2.1.2. Ökad muskeltonus och triggerpunkter 3 .....................................................................

2.1.3. Rekommenderad behandling 4 ...................................................................................

2.2.Muskulär aktivitet vid sång 4 ..............................................................................................

2.2.1. Anatomi och fysiologi 4 .............................................................................................

2.2.2. Avspänd fonation 6 .....................................................................................................

2.2.3. Röststörning 8 .............................................................................................................

3. Teoretiskt ramverk 10 ................................................................................................................

3.1.Fenomenografi 10 ...............................................................................................................

4. Metod 11 ....................................................................................................................................

4.1.Metodval 11 ........................................................................................................................

4.2.Fenomenografiskt förhållningssätt 12 .................................................................................

4.3.Urval av informanter 13 ......................................................................................................

4.4.Forskningsetiska överväganden 14 .....................................................................................

4.5.Genomförande 15 ................................................................................................................

4.6.Bearbetning och analys 15 ..................................................................................................

5. Resultat 16 ..................................................................................................................................

5.1.Utfallsrum 1 – Ihållande muskelspänningars inverkan på sångrösten 16 ...........................

5.1.1. Beskrivningskategori 1: Muskelgrupper som påverkar sångrösten 16 .......................

5.1.2. Beskrivningskategori 2: Symtom orsakade av ihållande muskelspänningar 18 .........

5.2.Utfallsrum 2 – Uppfattade orsaker till ihållande muskelspänningar 18 ..............................

5.2.1. Beskrivningskategori 3: Bristande fysiologiska kunskaper 18 ...................................

5.2.2. Beskrivningskategori 4: Psykologiska faktorer 19 .....................................................

 iii



5.2.3. Beskrivningskategori 5: Sammanhang och individuella förutsättningar 19 ...............

5.3.Utfallsrum 3 – Sätt att motverka röststörningar 20 .............................................................

5.3.1. Beskrivningskategori 6: Hela kroppen i fokus 20 ......................................................

5.3.2. Beskrivningskategori 7: Fokus på specifika muskelgrupper 22 .................................

5.3.3. Beskrivningskategori 8: Fysiska verktyg 25 ...............................................................

5.3.4. Beskrivningskategori 9: Rollen som sångpedagog 26 ................................................

5.4.Sammanfattat resultat 28 .....................................................................................................

6. Diskussion 33 .............................................................................................................................

6.1.Resultatdiskussion 33 ..........................................................................................................

6.2.Metoddiskussion och vidare forskning 37 ..........................................................................

Referenser 38 .................................................................................................................................

Bilaga 1 – Missivbrev 41 ...............................................................................................................

Bilaga 2 – Intervjuguide 42...........................................................................................................

 iv



1. Inledning 

I utbildningen till sångpedagog vid ämneslärarprogrammet kommer studenter i kontakt med 
många sångtekniska riktlinjer, varav ett stort antal handlar om att sjunga avspänt, skonsamt 
och undvika onödiga spänningar. Vi lär oss att de så kallade onödiga spänningarna kan leda 
till smärta och långvariga röstproblem, samt att sångteknik behöver vara hållbar på lång sikt. 
Samtidigt har alla studenter olika erfarenheter av och relationer till dessa muskelspänningar, 
hur de tar sig uttryck och vad som kan göras i praktiken för att motverka dem. Som pedagoger 
kommer vi att behöva upptäcka sådant som eleverna själva är omedvetna om att de gör, samt 
informera om och motivera till god röstvård. Vi behöver även bevaka det vi själva gör, till  
exempel när vi som lärare förebildar, för att faktiskt ”leva som vi lär”. Kommer musklerna att 
minnas hur de ska göra för att sjunga avspänt och skonsamt – för all framtid? Hur medvetan-
degör vi omedvetna ovanor hos oss själva? Kunskapskraven som ställs på sångpedagogen 
upplevs för mig vara höga. 

Trots försöken att sjunga avspänt är vi många som drabbas av generella muskelspänningar 
som tar sig uttryck genom exempelvis ömmande axlar eller spänningshuvudvärk. I dagens 
effektiviserade samhälle har muskuloskeletala besvär blivit så vanliga att de kan liknas vid 
folksjukdomar.  Uppdragna axlar och ihopbitna käkar är vanligt förekommande under perio1 -
der när människor upplever sig vara under stress eller press, och det blir lätt en ond cirkel: vi 
har ont för att vi är spända och blir mer spända för att vi har ont. Som sångstudenter vet vi att 
hela kroppen är vårt instrument och att muskelspänningar kan hämma oss i tal och sång, men 
exakt hur sådana hämningar kan yttra sig och praktiskt motverkas tror jag att många saknar 
kunskap om. I det här arbetet har jag vänt mig till fyra personer som i sin tur representerar 
fyra olika discipliner inom arbete med röst; en sångpedagog, en logonom, en logoped och en 
fysioterapeut. Detta för att skapa fördjupad kunskap angående kopplingen mellan ihållande  
muskelspänningar och röstproduktion. 

1.1.Syfte 

Detta arbete syftar till att belysa hur ihållande muskelspänningar kan påverka sångrösten samt 
på vilka sätt sångare kan motverka röststörningar orsakade av muskelspänningar. 

 Ulf Lundberg & Görel Wentz, Stressad hjärna, stressad kropp: om sambanden mellan psykisk stress och 1

kroppslig ohälsa, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2004.
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Utifrån detta syfte utarbetades forskningsfrågorna: 
– Vad kan sångare göra för att motverka röststörningar orsakade av ihållande muskel-  
spänningar? 
– Vilka gemensamma fokusområden har de fyra disciplinerna och vilka skiljer dem åt? 

2.Bakgrund 
I detta kapitel presenteras begrepp och tidigare forskning som är av betydelse för föreliggande 
studie. Ihållande muskelspänningar beskrivs först ur ett generellt perspektiv varpå fokus riktas 
mot det specifika muskelarbete som krävs vid just sång. Kunskap om kroppens anatomi och 
fysiologi är av stor betydelse i en sångpedagogs arbete med sång och röstvård. 

2.1. Ihållande muskelspänningar 
Detta avsnitt beskriver begreppen muskeltonus, triggerpunkter och bruxism samt redogör för 
vanliga behandlingar vid problematik orsakad av ihållande muskelspänningar. 

2.1.1. Muskeltonus 
Muskeltonus, även kallad vilotonus eller grundtonus, definieras som spänningsnivån i en vi-
lande muskel, det motstånd muskler ger vid passiva rörelser.  Muskeltonus spelar stor roll för 2

det posturala kontrollsystemet i hanteringen av hållning (förmågan att orientera olika kropps-
delar i förhållande till varandra) och balans av kroppens gemensamma tyngdpunkt gentemot 
understödsytan.  Kroppens hållning påverkas av både arv, miljö och tidigare erfarenheter. 3

Dessutom skiljer sig hållning och kroppsspråk inom olika kulturer.  Huvudets läge i förhål4 -
lande till kroppen är avgörande för den posturala kontrollen – nackmuskulaturen påverkar i 
sin tur muskler i andra kroppsdelar.  Vid motorisk inlärning spelar lillhjärnan en viktig roll.  5 6

Den bidrar till att samordna olika muskelgrupper till ändamålsenliga rörelser samt lagrar in-
övade rörelseprogram som skapats genom upprepning. 

 Anna Danielsson, Muskeltonus: Definition, undersökning och behandling, Fysioterapi 11, 2011, s. 30.2

 Christina Bader-Johansson & Gunilla Elmgren Frykberg, Rörelse och interaktion: om grundmotorik, stress och 3

självreglering, 2 uppl., Lund: Studentlitteratur, 2013.
 Nanna-Kristin Arder, Sangeleven i fokus, 5 uppl., Oslo: Musikk-Huset, 2007.4

 Bader-Johansson & Elmgren Frykberg, 2013.5

 Ibid.6
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2.1.2. Ökad muskeltonus och triggerpunkter 
Inom dagens läkarvetenskap talas främst om muskulär hyper- och hypotonus gällande stora 
avvikelser från normal muskeltonus till följd av sjukdom eller skada. Dock utgör muskulo-
skeletala besvär (symtom från rörelseorganen) ett stort hälsoproblem i vår tids industrialisera-
de värld.  Besvär som värk eller smärta i nacke, skuldra och rygg är mycket vanliga och kan 7

bero på exempelvis repetitivt, ergonomiskt olämpligt arbete så väl som kroppsideal, oro och 
stress.  Mellangärdet, vid solar plexus, samt trapeziusmuskeln, som täcker hela den övre de8 -
len av ryggen inklusive skulderbladen och nacken, är områden som är extra känsliga för 
stress. Förvåning och rädsla uttrycks ofta genom att andningsmuskulaturen stannar i inand-
ningsläge, axlarna höjs samt att nacken och huvudet böjs framåt. Muskeltonus i dessa mus-
kelkombinationer höjs reflexmässigt som en skyddsreaktion vid negativ, okontrollerbar stress 
när kroppen uppfattar en risk eller ett hot.  Över tid verkar denna beredskap starkt belastande 9

och nedbrytande på kroppens funktioner. 

Triggerpunkter är en medicinsk benämning på vad som i folkmun brukar kallas muskelknutar. 
En triggerpunkt är ett spänt område i muskuloskeletal vävnad som är ömmande och känsligt 
för beröring samt kan orsaka utstrålande smärta. Punktens mittpunkt utgörs av en kännbar öm 
knöl som sitter i ett stramt muskulärt band.  Vid applicerat tryck direkt på punkten framkallas 10

reflexmässigt en lokal sammandragning av muskeln, den rycker till.  Triggerpunkter uppstår 11

vanligen av någon slags överbelastning, till följd av exempelvis trauma eller repetitivt, ergo-
nomiskt olämpligt arbete. De kan ge upphov till muskelstelhet eller begränsat rörelseomfång 
samt ömhet och smärta – antingen spontant eller endast vid beröring.  Triggerpunkter i trape12 -
ziusmuskeln och käkmuskulaturen (bland annat massetermuskeln, som används för att bita 
ihop) brukar ofta leda till huvudvärk.  13

Orala parafunktioner som exempelvis tandgnissling, tandpressning, tungpressning, nagelbit-
ning och frekvent tuggummituggning kan leda till överbelastningssymtom eller funktionsstör-
ningar i käksystemet. Bruxism är samlingsbeteckningen för de vanligaste orala parafunktio-
nerna vilka är tandpressning och -gnissling.  Tandpressningen är statisk, då underkäken biter 14

mot överkäken, medan tandgnissling är en dynamisk parafunktion där underkäkständerna 
gnids mot överkäkständerna. Vid normalfunktion har över- och underkäkens tänder har bara 

 Lundberg & Wentz, 2004.7

 Ibid.8

 Bader-Johansson & Elmgren Frykberg, 2013, s. 77.9

 David G. Simons, Janet G. Travell & Lois S. Simons, Travell & Simons’ myofascial pain and dysfunction: The 10

trigger point manual Vol. 1 Upper half of body, 2 uppl., Baltimore: Williams & Wilkins, 1999.
 Leesa K. Huguenin, Myofacial trigger points: The current evidence, Physical Therapy in Sport 5, 2004, s. 2.11

 Simons, Travell & Simons, 1999.12

 Kristian Berg, Rörelseapparatens anatomi: en muskel- och triggerpunktsguide, Stockholm: In Corpore Veritas 13

Est, 2006.
 Tomas Magnusson, Klinisk bettfysiologi, 1 uppl., Stockholm: Gothia fortbildning, 2013.14
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kontakt cirka 15 minuter per dygn – endast vid tuggning och sväljning.  Bruxism är vanligt 15

förekommande vid sömn och kan ofta kopplas till stress. Symtom som kan orsakas av funk-
tionsstörningar i käksystemet är bland annat käkledsljud, minskad rörelsekapacitet för under-
käken, käkledsupphakning, spänningshuvudvärk samt trötthetskänsla och stelhet eller smärta i 
ansikte och käkar. Alla dessa symtom kan orsaka problem vid sång.  16

2.1.3. Rekommenderad behandling 
Generell muskelspänning kan minska genom avspänningsträning, kroppsmedvetandeträning 
och yoga – vilka därmed minskar stressutlöst tonusökning.  För att bibehålla eller öka mus17 -
kellängd rekommenderas muskeltöjning eller stretch i olika former. Även träning av kropps-
hållning och balans kan minska kroppens ansträngning vid postural kontroll.  18

2.2.Muskulär aktivitet vid sång 
Här redogörs för delar av röstapparatens anatomi och fysiologi samt avspänd fonation och 
vanliga orsaker till röststörningar. 

2.2.1. Anatomi och fysiologi 
Röst uppstår när luft från lungorna passerar struphuvudet (larynx) och sätter stämläpparna i 
vibration, varpå det bildas ljudvågor.  Detta ljudråmaterial omformas sedan genom resonans i 19

ansatsröret (svalg och munhåla) och näshålan. Stämläpparna, eller stämbanden, utgörs av 
muskler överdragna med porös vävnad täckt av slemhinna.  Springan mellan stämläpparna 20

kallas glottis. Det som händer när stämläpparna sätts i vibration är att glottis öppnas och 
stängs. Öppningen kallas för abduktion och öppningen för adduktion.  Frambringande av to21 -
nande röstljud (vid vilkas uttal stämläpparna vibrerar) kallas fonation – och motsvarande verb 
fonera.  De inre larynxmusklerna, vilka förenar de olika larynxbrosken, är de som främst på22 -
verkar stämläpparna; deras längd och därmed tjocklek samt glottisstängning och -öppning. 
Utöver dessa finns även yttre larynxmuskler som både fäster i och utanför struphuvudet.  23

Fonationsfrekvensen (tonhöjden) kontrolleras främst av stämläpparnas spänning och tjocklek. 
Larynx rör sig lite i höjdled vid både tal och sång.  24

 Magnusson, 2013.15

 Ninni Elliot, Röstboken. Lund: Studentlitteratur AB, 2009.16

 Danielsson, 2011.17

 Ibid, s. 34.18

 Per Lindblad, Rösten, Lund: Studentlitteratur, 1992.19

 Johan Sundberg, Röstlära: fakta om rösten i tal och sång, 3 utvidgade uppl., Stockholm: Proprius, 2001.20

 Ibid.21

 Elert, Claes-Christian, Allmän och svensk fonetik, 9 omarb. uppl.,Stockholm: Norstedt, 1995.22

 Arder, 2007.23

 Lindblad, 1992.24
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Näst efter larynx är andningsapparaten närmst förknippad med röstproduktionen. Luftflödet 
styrs av andningsmusklerna. De primära inandningsmusklerna är diafragman  och inand25 -
ningsinterkostalerna . De primära utandningsmusklerna utgörs av bukväggsmuskulatur  och 26 27

utandningsinterkostalerna . Illustrationer av dessa muskler och deras placeringar går att hitta 28

bland annat i lektor Per Lindblads bok Rösten.  När diafragman sänks och bröstkorgen vid29 -
gas minskar lufttrycket i lungorna (vilket blir lägre än det atmosfäriska trycket) och luft 
strömmar då in genom näsa eller mun. När bukväggsmuskulaturen dras samman och bröst-
korgen trycks ihop ökar lufttrycket i lungorna och ett övertryck får luften att strömma ut. 
Dessutom påverkas andningen även av passiva andningskrafter så som lungornas och bröst-
korgens elasticitet samt tyngdkraften.  Dessa strävar efter att återföra lungvolymen till det 30

viloläge där in- och utandningskrafterna balanserar varandra. 

Vid sång behöver andningen kontrolleras mer än vid tal. Sång kräver noggrann kontroll av 
tonhöjd och röststyrka samt stor variation av lungvolym och lufttryck i luftvägarna under 
glottis (subglottalt tryck).  Vid sång kan inandningsmusklerna behöva bevara sin spänning – i 31

en kontrollerad, avtagande grad – så länge som tonen eller frasen kräver.  Detta samtidigt 32

som utandningsmusklerna kontraheras. Inandningsmuskulaturen ger då långsamt efter för ut-
andningsmuskulaturen.  En sångare bör lära sig att behärska detta antagonistiska samarbete 33

mellan in- och utandningsmusklerna för att kunna undvika stort subglottalt över- och under-
tryck. Det är avgörande för utnyttjandet av luften vid sång att det subglottala trycket samt 
stämläpparnas inställning och spänning står rätt i förhållande till varandra.  34

Vid tal och sång används förutom larynx artikulatorerna tunga, käke, läppar, tänder och den 
mjuka gommen för att påverka resonansen i ansatsröret och näshålan.  Artikulationen styrs, 35

även den, av ett system av muskler. Dessa har nära anknytning till bland annat de muskler 

 Diafragman är ”brösthålans kupolformade golv”. Dess kanter fäster i nedre bröstkorgskonturen och muskeln 25

sänks (i och med att den förkortas) när den aktiveras. 
Lindblad, 1992; Sundberg, 2001.

 Inandningsinterkostalerna sitter mellan revbenen. Dessa muskler vidgar bröstkorgen och ökar därmed dess 26

volym när de aktiveras. 
Lindblad, 1992; Sundberg 2001.

 Bukväggsmuskulaturen (bland annat rektus abdominis och sned bukmuskulatur) trycker vid aktivering in buk27 -
innehållet vilket får diafragman att gå tillbaka till sitt viloläge. 
Lindblad, 1992; Sundberg 2001.

 Utandningskostalerna sitter mellan revbenen. Dessa muskler minskar bröstkorgens volym när de aktiveras. 28

Lindblad, 1992; Sundberg 2001.
 Lindblad, 1992.29

 Sundberg, 2001.30

 Lindblad, 1992.31

 Sundberg, 2001.32

 Lindblad, 1992.33

 Sundberg, 2001.34

 Sundberg 2001; Elert, 1995.35

 5



som fäster i tungbenet, samt nickmusklerna sternokleidomastoideus . Sternokleidomastoi36 -
deus aktiveras när huvudet böjs framåt eller vrids åt sidan och kan även följa med som sekun-
dära andningsmuskler vid hög bröstkorgsandning.  Lindblad skriver att rösten ger uttryck för 37

människans personlighet genom den egna röstklangen.  Detta eftersom ansatsrörets reso38 -
nansmodifiering bestäms av dess specifika form och storlek – varje individs ” av naturen  
givna proportioner av artikulationsapparatens håligheter”.  Inlärda vanor vad gäller sättet att 39

använda artikulatorerna, lagrade i lillhjärnan, påverkar också denna individuella röstklang. 
Logopeden Ninni Elliot anger röstens koppling till personligheten som en försvårande faktor i 
arbete med att förbättra tal- och röstfunktioner då det ofta känns onaturligt att förändra något 
som är så nära förknippat med ens identitet.  40

2.2.2. Avspänd fonation 

Vanemässigt bruk av överdriven så väl som otillräcklig muskelaktivitet (hyper- eller hypo-
funktion) vid fonation kan leda till rösttrötthet. Karaktäristiskt för en hyperfunktionell röst är 
att den låter pressad, medan en hypofunktionell röst istället uppfattas som klangfattig och läc-
kande.  Vad är då en funktionell röst? Vad är mest eftersträvansvärt ur röstvårdssynpunkt? 41

Ord som ”fri”, ”balanserad”, ”flödig” och ”avspänd” används ofta för att beskriva hälsosam 
röstanvändning, men det kan vara svårt att förstå exakt vad de innebär. Professor Johan Sund-
berg definierar flödig fonation som ”fonation kännetecknad av måttligt subglottalt tryck och 
generöst tilltaget luftflöde […] som uppstår när man fonerar med minsta möjliga adduktions-
aktivitet som fortfarande ger glottisslutning”. Lektor Birgitta Rudberg menar att avspänning, 
till skillnad från avslappning, handlar om att medvetet öka musklernas aktivitet efter vad varje 
situation kräver – varken mer eller mindre.  Sång kräver muskelaktivitet, inte slappa muskler, 42

men avspänt och dynamiskt muskelarbete. Detta förutsätter kroppsmedvetenhet, vilket exem-
pelvis en sångpedagog eller logoped kan hjälpa till att arbeta med. Användning av helkropps-
spegel och bandspelare är beprövade metoder i en sådan arbetsprocess.  Numera ersätts ofta 43

bandspelare av inspelningsfunktionen på exempelvis en mobiltelefon. 

 Sternokleidomastoideus sitter på sidan av halsen och fäster nedtill i bröstben och nyckelben och upptill i 36

benutskottet bakom örat.  
”Sternokleidomastoideus” i Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sternok-
leidomastoideus [hämtad 2019-12-01].

 Elliot, 2009, s. 73.37

 Lindblad, 1992.38

 Ibid, s. 49.39

 Ninni Elliot, 2009, s. 15.40

 Sundberg, 2001, s. 281.41

 Birgitta Rudberg, Aktiv avspänning, Stockholm: Natur och kultur, 1994.42

 Jenny Iwarsson, ”Logopedisk röstbehandling” i Logopedi, red. Lena Hartelius, Ulrika Nettelbladt & Britta 43

Hammarberg, 1 uppl., Lund: Studentlitteratur, 2008.
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Det finns många orsaker till ihållande muskelspänningar som kan störa röstproduktionen. Lo-
gopeden Jenny Iwarsson skriver att ”en ogynnsam kroppshållning kan innebära kompensato-
riska spänningar som i sin tur begränsar funktionen hos andnings- och röstapparaten.”  God 44

hållning är dessutom en förutsättning för god andningsteknik vilket behövs för en välfunge-
rande röstanvändning.  Diafragman behöver få utrymme för att kunna sänkas när den aktive45 -
ras – ifall bukväggen är för spänd (på grund av exempelvis kroppsideal eller oro) riskerar de 
sekundära andningsmusklerna att bli överansträngda.  Hög bröstkorgsandning kan orsaka 46

ihållande muskelspänningar i bålens övre delar samt hals, nacke, axlar och armar.  Bukens 47

andningsmuskulatur är långsammare men samtidigt mer uthållig än bröstkorgens, eftersom 
den är av en annan muskelfibertyp.  Enligt Iwarsson gör kontroll av subglottalt tryck med 48

hjälp av bukens utandningsmuskler att halsens muskler avlastas. 

Avspänd fonation utgör en grundläggande del i röstvård och därmed även i sångundervisning. 
Sångpedagogen Jenevora Williams understryker att det i sånglärarens uppgift ingår att vägle-
da eleverna undan onödiga ovanor som hämmar sången samt att motivera till regelbunden, 
strukturerad övning för att möjliggöra vidare sångutveckling.  Hon menar att det kan göras i 49

viss mån redan med små barn genom att uppmuntra till god hållning och hälsosamma sätt att 
utforska den egna rösten. Pedagogen bör själv visa på hälsosam röstanvändning och sångtek-
nik. Denna instrumentala förebild spelar stor roll för eleven.  Dessutom ingår i lärarens an50 -
svar att sträva efter en lugn och harmonisk men lättsam stämning i undervisningssalen, efter-
som situationer präglade av alltför allvarsam koncentration kan minska så väl luftflöde som 
musikaliskt flöde och därmed leda till muskelspänningar.  Barn kan lätt bli stressade i situa51 -
tioner som för dem är nya och ovana – något som kan öka eventuella motoriska svårigheter.  52

Även bristande progression i undervisningen kan förhindra avspänd fonation.  Sångeleven 53

behöver vara mottaglig för valt undervisningsmoment och uppgifterna som ges måste vara 
möjliga för eleven att klara av. Aspekterna rimliga undervisningskrav och förväntningar på 
eleven lyfter lektor Anneli Frelin fram som viktiga för relation mellan lärare och elev.  Enligt 54

lektor Nanna-Kristin Arder kan oväntade känsloreaktioner uppstå när muskelspänningar släp-

 Iwarsson, 2008, s. 264-265.44

 Arder, 2007.45

 Ibid.46

 Iwarsson, 2008.47

 Ibid.48

 Jenevora Williams, Teaching Singing to Children and Young Adults, 2 uppl., Oxford: Compton Publishing, 49

2019.
 Robert Schenck, Spelrum: en metodikbok för sång- och instrumentalpedagoger, Göteborg: Bo Ejeby förlag, 50

2000, s. 233.
 Arder, 2007, s. 66.51

 Eva Nivbrant Wedin, Spela med hela kroppen: rytmik och motorik i undervisningen, 1 uppl.,  52

Stockholm: Gehrmans musikförlag, 2012, s. 275.
 Arder, 2007.53

 Anneli Frelin, Lyhörda lärare: professionellt relationsbyggande i förskola och skola, 1 uppl.,  54

Stockholm: Liber, 2012, s. 58-63.
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per.  Sångpedagoger behöver kunna hantera känsloyttringar så som både skratt och gråt på 55

lektionstid. 

2.2.3. Röststörning 

Röststörningar uppstår på olika sätt när röstorganets komplicerade muskulära samspel sätts ur 
funktion till den grad att det påverkar patientens kommunikativa förmåga.  Röststörningar 56

bör inte förväxlas med språkstörningar som är störningar av den normala språkutvecklingen 
eller språkliga uttrycksförmågan.  Utöver dessa finns även talstörningar, vilka handlar om 57

störningar i talmotorisk planering eller i talmotoriskt utförande.  58

Röststörningar delas vanligtvis in i grupper beroende på orsak.  Organiska röststörningar be59 -
ror på strukturella förändringar i röstorganet, exempelvis laryngit (inflammation i larynx) i 
samband med förkylning, infektion i övre luftvägarna eller magsaftsreflux. Vid funktionella 
röststörningar finns inga förändringar av röstorganet som kan förklara symtomen – istället är 
det röstanvändningen som ger upphov till störningen. Röststörningar orsakade av förändringar 
på stämläpparna som i sin tur anses bero på överbelastning av slemhinnan till följd av oför-
delaktig röstanvändning – exempelvis knottror och polyper – klassas som funktionellt orga-
niska.  Utöver dessa förekommer även neurologiska röststörningar, som beror på att muskler 60

i röstorganet har mist sin nervförsörjning.  Detta självständiga arbete begränsar sig till röst61 -
störningar orsakade av ihållande muskelspänningar, vilka är funktionellt betingade. 

Ordet fonasteni, vilket betyder ”svaghet att fonera”, används främst i Europa som diagnos vid 
symtom som rösttrötthet, obehag eller sveda i strupen, slembildning, harklingsbehov och 
främmandekroppskänsla i halsen.  Symtomen kan uppträda enskilt likväl som i olika kom-62

binationer. Foniatern Per-Åke Lindestad och logopeden Maria Södersten skriver att en patient 
med fonasteni har ”en onaturligt uttröttbar röst för de krav rösten utsätts för [och] känner  
obehagssymtom redan vid lätt eller måttlig belastning, trots att stämbandsstatus är normalt 

 Arder, 2007, s. 95.55

 Britta Hammarberg, Maria Södersten & Per-Åke Lindestad, ”Röststörningar – allmän del” i Logopedi, red. 56

Lena Hartelius, Ulrika Nettelbladt & Britta Hammarberg, 1 uppl., Lund: Studentlitteratur, 2008.
 Ulrika Nettelbladt, Christina Samuelsson, Birgitta Sahlén & Marianne Ors, ”Språkstörningar hos barn och 57

ungdomar – allmän del” i Logopedi, red. Lena Hartelius, Ulrika Nettelbladt & Britta Hammarberg, 1 uppl., 
Lund: Studentlitteratur, 2008.

 Lena Hartelius & Anette Lohmander, ”Talstörningar – allmän del” i Logopedi, red. Lena Hartelius, Ulrika Net58 -
telbladt & Britta Hammarberg, 1 uppl., Lund: Studentlitteratur, 2008.

 Sundberg, 2001.59

 Per-Åke Lindestad & Maria Södersten, ”Funktionella och funktionellt organiska röststörningar” i Logopedi, 60

red. Lena Hartelius, Ulrika Nettelbladt & Britta Hammarberg, 1 uppl., Lund: Studentlitteratur, 2008.
 Per-Åke Lindestad, ”Neurologiskt betingade röststörningar” i Logopedi, red. Lena Hartelius, Ulrika Nettel61 -

bladt & Britta Hammarberg, 1 uppl., Lund: Studentlitteratur, 2008.
 Lindestad & Södersten, 2008.62
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och rösten i de flesta fall låter normal.”  Fonasteni är dock inte det enda begreppet som före63 -
kommer. I USA används istället ord som funktionell dysfoni, ”vocal fatigue” och ”muscle 
tension dysphonia” – och det finns vissa oklarheter i fråga om skillnaden mellan de olika  
diagnosbegreppen.  Enligt Lindestad och Södersten orsakas det som i Sverige kallas för 64

fonasteni av överansträngning av de inre och yttre larynxmusklerna, och värken som upp-  
träder kan antingen vara utlöst från musklerna eller slemhinnan.  Ihållande muskelspänningar 65

i käkmuskulatur och axlar är inte heller ovanliga hos fonastenipatienter.  Vid funktionellt be66 -
tingade röststörningar orsakade av muskelspänningar rekommenderas röstterapi hos logoped.  

Vanemässigt bruk av konstlat högt eller lågt taltonläge, då larynx pressas upp respektive ned, 
kan vara en anledning till spända larynxmuskler.  Musikpedagogstudenten Camilla Bergman 67

Widell skriver i resultatkapitlet i sin kandidatuppsats att röststörda sångare ofta har en mindre 
utvecklad talröstteknik, trots god sångteknik, och att detta påverkar rösten negativt.  I hennes 68

text ställer sig också informanterna frågan om sångare och sångpedagoger får tillräckliga kun-
skaper om talteknik i sina respektive utbildningar. Angående röstvård och anspänning skriver 
Iwarsson: 

Ibland finns också behov av att jobba specifikt med avspänning. Personer med röstproblem har 
inte sällan symtom av spänningar i rygg, axlar och nacke. Det kan också finnas omedvetna 
spänningar i hals, ansikte, käke, tunga och läppar i samband med tal. Dessa kan behandlas med 
hjälp av särskilda avspänningsprogram, dels för enskilda muskler och dels för mer omfattande, 
generell avslappning. Ofta behövs en ökad medvetenhet om skillnaden mellan anspänning och 
avspänning. För att ytterligare förbättra patientens förmåga till avspänning kan arbete med 
sjukgymnast vara aktuellt.  69

Behandling av de spänningar som begränsar larynxbroskens inbördes rörlighet, i form av ma-
nipulation och massage av larynxmusklerna, kräver erfarenhet och mycket goda anatomiska 
kunskaper.  70

 Lindestad & Södersten, 2008, s. 287.63

 Ibid.64

 Ibid.65

 Elliot, 2009.66

 Eeva Sala, Sihvo Marketta & Anneli Laine, Röstergonomi: rösten - ett fungerande arbetsredskap, 2 ändrade 67

uppl., Arbetshälsoinstitutet och Arbetarskyddscentralen, Helsingfors, 2012.
 Camilla Bergman Widell, Sångpedagoger och röstproblem – En studie om sångpedagoger och deras upplevel68 -

ser av röstproblem ur ett fenomenografiskt perspektiv, kandidatuppsats, Huddinge: Stockholms Musikpedago-
giska Institut, 2017.

 Iwarsson, 2008, s. 265.69

 Ibid.70
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3.Teoretiskt ramverk 
I det här kapitlet presenteras det teoretiska ramverk som har legat till grund för arbetets  
empiriinsamling och analys. Med utgångspunkt i Ference Marton och Shirley Booths samt 
Tomas Kroksmarks texter har forskningsfrågorna försökt besvaras ur den fenomenografiska 
ansatsens perspektiv. Genom fenomenografins metodologi ämnar detta arbete belysa variation 
i sätt att erfara fenomenet röststörningar orsakade av ihållande muskelspänningar. 

3.1.Fenomenografi 
Fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats som räknas till de empirinära ansatserna.  71

Likt fenomenologin fokuserar den på människors uppfattningar av fenomen, förbindelsen 
mellan subjektiv upplevelse och det uppfattade innehållet samt det faktum att människor erfar 
världen på olika sätt, från olika perspektiv.  Dock har fenomenografen en empirisk målsätt72 -
ning och studerar andras uppfattningar, oreflekterade som reflekterade, medan fenomenologen 
filosofiskt ägnar sig åt att utforska sin egen erfarenhet.  73

Fenomenografin är varken en idealistisk eller materialistisk teori.  Forskarna och författarna 74

Marton och Booth beskriver två olika synvinklar ur vilka vi kan betrakta världen: första ord-
ningens perspektiv som ser till den objektiva världen, det vi brukar kalla fakta, och andra 
ordningens perspektiv vilket utgörs av den subjektivt erfarna världen.  Fenomenografin  75

fokuserar på att inta ett andra ordningens perspektiv vid såväl insamling som analysering av 
forskningsmaterial.  Det är en beskrivande ansats som vill göra den uppfattade verkligheten 76

så stor rättvisa som möjligt. 

Dock möts människor ständigt av nya sinnesintryck vilka enligt Kroksmark påverkar våra 
uppfattningar: 

… då vi en gång erfarit ett fenomen kan vi aldrig återvända till samma erfarenhet en gång till 
[…] tinget visar sig med ett ständigt nytt medvetandeinnehåll eftersom sammanhanget är nytt. 
Vi kan återvända till samma objekt men aldrig till samma erfarenhet av det […].  77

 Runa Patel & Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en under71 -
sökning, 4 uppl., Lund: Studentlitteratur, 2011.

 Tomas Kroksmark, Fenomenografisk didaktik – en didaktisk möjlighet, Didaktisk Tidskrift Vol. 17, No. 2-3, 72

Jönköping: Jönköping University Press, 2007.
 Ference Marton & Shirley Booth, Om lärande, Lund: Studentlitteratur, 200073

 Kroksmark, 2007.74

 Marton & Booth, 2000.75

 Kroksmark, 2007.76

 Kroksmark, 2007, s. 9.77
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Människan har förmåga att förändra sin uppfattning om ett fenomens innehåll, exempelvis 
genom undervisning, och det är detta som utgör grunden för fenomenografins inlärningssyn.  78

Ansatsen har sina rötter i inlärningsforskningen och används främst inom pedagogisk och di-
daktisk forskning. Genom att avtäcka innebördsteman kartlägger fenomenografin variationer 
av uppfattningar samt hur de förhåller sig till varandra och det undersökta fenomenet.  Enligt 79

Runa Patel och Bo Davidson i syfte att ”induktivt skapa en lokal teori om det studerade fe-
nomenet”.  80

Kritik riktad mot fenomenografin gäller främst risken att informanterna anpassar sina svar 
utifrån vem som intervjuar och vad de tror att de bör säga, och därmed anger anpassade åsik-
ter hellre än meningsbärande uppfattningar.  Kroksmark menar att situationer där anpass81 -
ningar och tolkningar förekommer är otroligt svåra att komma ifrån då uttryck för uppfatt-
ningar alltid innefattar sådana.  Intervjuaren och informanten konstruerar tillsammans kun82 -
skap i förbindelse med erfarenheter av tidigare händelser, anpassat till just den specifika sam-
talssituationen.  83

4.Metod 
För att ta reda på vad sångare kan göra för att motverka röststörningar orsakade av ihållande 
muskelspänningar intervjuades en sångpedagog, en logonom, en logoped och en fysiotera-
peut. Här ges inledningsvis en kort beskrivning av vald metod följt av underrubrikerna Feno-
menografisk utgångspunkt, Urval av informanter, Forskningsetiska överväganden, Genomfö-
rande samt Bearbetning och analys. 

4.1.Metodval 
Föreliggande studie syftar till att skapa fördjupad kunskap om hur ihållande muskelspän-
ningar kan påverka sångrösten samt på vilka sätt sångare kan motverka röststörningar orsaka-
de av muskelspänningar. Utifrån en fenomenografisk ansats har insamlingen av forsknings-
material gjorts genom kvalitativa intervjuer med fyra personer som i sin tur representerar  
olika discipliner i arbete med röst; en sångpedagog, en logonom, en logoped och en fysio-  

 Kroksmark, 2007.78

 Ibid.79

 Patel & Davidson, 2011, s. 79.80

 Kroksmark, 2007, s. 18.81

 Ibid.82

 Steinar Kvale & Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3 uppl., Lund: Studentlitteratur, 83

2014., s. 35.
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terapeut. På grund av tidsramen för detta arbete begränsades antalet intervjuer och de repre-
senterade yrkesgrupperna valdes med hänsyn till parametrarna kontakt med sångare, fokus på 
antingen röststörningar eller estetik samt regelbundet arbete med anpassade och övervakade 
övningar. Studien syftar inte till statistisk generaliserbarhet. Likt samtal frambringade inter-
vjuerna kunskap i mötet med de intervjuade.  Detta i försök att förstå fenomenet ur infor84 -
manternas perspektiv. 

4.2.Fenomenografiskt förhållningssätt 
Metoden som oftast används för att kartlägga människors uppfattningar av fenomen är kvali-
tativa intervjuer med låg grad av standardisering och struktur.  Detta innebär intervjuer med 85

öppna frågor vid vilka frågornas inbördes ordning kan ändras efter behov.  Den som inter86 -
vjuar behöver dock medvetandegöra sin egen förförståelse i den mån det är möjligt för att 
förhindra denna att påverkar intervjun.  Den fenomenografiska ansatsen är innebörds-  87

beskrivande, den tolkar innebörden i meningsbärande uttryck. Frågan är inte huruvida något 
är sant eller falskt, utan vad individen uppfattar som sant och falskt.  Kroksmark uttrycker att 88

”det som gör människan till vad hon är, är just att hon är hänvisad till sitt eget tänkande,  
reflekterande och uppfattande i världen”.  Det uppfattade innehållet medvetandegörs i och 89

med att det blir till något reflekterat och kommunicerbart. I analysarbetet utgår forskaren ifrån 
hur aktuellt fenomen har uppfattats i förhållande till vad som har uppfattats, vilket skiljer sig 
från undersökningar som endast riktar in sig mot det uppfattade innehållet.  Fenomenogra90 -
fiska studier hämtar sina beskrivningar från ett ganska litet antal personer vilket gör att kate-
gorisystemet aldrig kan göra anspråk på att vara ett definitivt system.   91

Det talade ordet överförs till text, tolkas och fördelas sedan in i skilda beskrivnings-  
kategorier.  Forskaren har själv rätt till upptäckt, tolkning och benämning av hur dessa kate92 -
gorier ska analyseras och ordnas. Dessa kategorier åskådliggör grupperingar av aspekter och 
erfarenheter av ett fenomen. Samtliga kategorier bör vara meningsbärande för det som forsk-
ningsprojektet syftar till att undersöka och bestå av utsagor om hur de intervjuade på olika sätt 
gett innebörd åt innehållet.  Kategorisystemet bör ha så få kategorier som möjligt med logis93 -
ka relationer dem emellan samt en tydlig hierarkisk struktur där kategorierna ordnas efter in-

 Kvale & Brinkmann, 2014. 84

 Kvale & Brinkmann, 2014.85

 Patel & Davidson, 2011.86

 Ibid.87

 Kroksmark, 2007.88

 Ibid, s. 18.89

 Ibid.90

 Marton & Booth, 2000.91

 Kroksmark, 2007.92

 Ibid.93
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nehåll i förhållande till varandra.  Det fenomenografiska utfallsrummet är sammansättningen 94

av beskrivningskategorierna och deras förhållande till varandra. Ramarna för analysen ska 
presenteras samt relateras till innehållet och kategorisystemet. 

Fenomenet i fråga är här röststörningar orsakade av ihållande muskelspänningar. Eftersom 
människors uppfattningar är föränderliga ämnar inte fenomenografin finna teorier i form av 
slutgiltiga lagbundenheter.  Här har kvalitativa intervjuer används i syfte att synliggöra varia95 -
tionen av uppfattningar kring fenomenet; vad de intervjuade har erfarit, hur det har erfarits 
och på vilka sätt de uttrycker dessa uppfattningar. 

4.3.Urval av informanter 

För att komma åt en större bredd i informanternas uppfattningar och eventuellt kunna ringa in 
kvalitativt skilda aspekter av fenomenet erbjöds fyra personer från olika yrkesgrupper (som 
behandlar samma innehåll men har olika referenser till det) att delta i studien; en sångpeda-
gog, en logonom, en logoped och en fysioterapeut. Ett strategiskt urval gjordes utifrån valda 
kriterier och informanterna kontaktades direkt, av mig personligen. De skulle alla ha minst tio 
års arbetslivserfarenhet inom sitt yrke och deras arbete skulle innefatta regelbundna möten 
med sångare.  

Sångpedagog kallas en person som undervisar i sång. Det är ingen skyddad yrkestitel men 
högskoleutbildningar finns som innefattar ämnesdidaktik i sång. Logonomer är röst- och tal-
pedagoger med en estetisk inriktning som arbetar med att stärka människors kompetens i tal-
situationer.  De arbetar främst med friska, färdigutvecklade röster. De som antas till logo96 -
nomutbildningen har alla en högskoleutbildning inom ett röstyrke i grunden, eller dokumen-
terad reell kompetens i form av anställning eller utbildning involverande konstnärligt, kom-
munikativt eller pedagogiskt arbete med rösten.  Dessutom ska de helst ha erfarenhet av  97

pedagogiskt arbete inom röstområdet. En logoped är en person som har avlagt logoped-  
examen efter fyra års utbildning vid en medicinsk fakultet, som har behörighet att diagnostise-
ra och behandla röst-, språk- och talstörningar.  Fysioterapeuter legitimeras genom Social98 -
styrelsen efter erhållen kandidatexamen och arbetar bland annat med utredning och behand-

 Marton & Booth, 2000.94

 Patel & Davidson, 2011, s. 33.95

 Svenska logonomförbundet, Om oss, u.å., http://www.logonom.se/om/ [hämtad 2019-11-28].96

 Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI), Utbildningar – Logonom 120 hp, u.å, https://www.smi.se/ut97 -
bildningar/logonom/index.html [hämtad 2019-11-28].

 ”Logoped” i Nationalencyklopedin (NE), https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/logoped [hämtad 98

2019-11-28].
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ling vid störningar i rörelseorganen.  Yrkestiteln fanns inte före 2014, då alla som legitime99 -
rades fick titeln sjukgymnast. 

Kort beskrivning av de intervjuade: 

• Sångpedagogen: utbildad sångpedagog vid musiklärarprogram, vidareutbildad inom kör-
dirigering, även utbildad kantor samt musiker vid högskola med sångprofil. 

• Logonomen: utbildad logonom, även utbildad sångpedagog vid musiklärarprogram. 

• Logopeden: legitimerad logoped, även utbildad musiker vid högskola med sångprofil, har 
studerat lingvistik och fonetik på eftergymnasial nivå. 

• Fysioterapeuten: legitimerad fysioterapeut, vidareutbildad inom Ortopedisk Manuell Tera-
pi, har även gått en kurs i bettfysiologi, arbetar främst med nack-, käk- och tungspänningar. 

4.4.Forskningsetiska överväganden 

När människor deltar i forskning behöver den tjäna både vetenskapliga och mänskliga intres-
sen, vilket påverkar hela forskningsprocessen.  Professorerna Steinar Kvale och Svend 100

Brinkmann framhäver att forskaren behöver vara varsam på känslomässiga problem som kan 
uppstå i undersökningen och ha dem i åtanke under planering såväl som genomförande.  101

Risken att studiens deltagare lider skada ska vara så liten som möjligt vilket ställer krav på 
intervjuarens känslighet och etiska beteende. 

I denna studie informerades deltagarna på förhand om syftet med intervjuerna, att medverkan 
i undersökningen var frivillig, att resultatet skulle komma att publiceras men att informanter-
na inte borde kunna identifieras av utomstående samt att det insamlade materialet endast skul-
le komma att användas för vetenskapliga ändamål. Detta i enlighet med individskydds-
kravet.  Informationen gavs först i textform genom missivbrev och upprepades sedan munt102 -
ligt vid varje intervjutillfälle. Informanterna tillfrågades om det gick bra att intervjuerna spe-
lades in, till vilket samtliga gav sitt samtycke. 

 ”Fysioterapeut” i Nationalencyklopedin (NE), https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fysioterapeut 99

[hämtad 2019-11-28].
 Kvale & Brinkmann, 2014.100

 Ibid.101

 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 102

forskning, Stockholm: Vetenskapsrådet, 2002.
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4.5.Genomförande 

För att studera fenomenet röststörningar orsakade av ihållande muskelspänningar kontaktades 
fyra informanter via e-post med bifogat missivbrev (se Bilaga 1). De tackade ja till att med-
verka och tider för intervjuerna bokades in. I enlighet med professor Jan Trosts rekommenda-
tioner utformades en intervjuguide med relevanta frågeområden att utgå ifrån vid intervjutill-
fället.  Vid varje intervjutillfälle upprepades informationen gällande omständigheterna för 103

arbetet och godkännandet av ljudinspelning. Samtliga intervjuer inleddes med stora, öppna 
frågor med utgångspunkt i intervjuguiden (se Bilaga 2) för att sedan gå över till mer specifika 
följdfrågor baserade på informanternas val av delaspekter av intervjun. Detta i likhet med  
Patel och Davidsons så kallade tratt-teknik.  De intervjuade fick beskriva sina erfarenheter 104

av fenomenet med egna ord. Varje intervju tog omkring 45 minuter. För att inte avbryta sam-
talsflödet fördes ganska få anteckningar under tiden.  När intervjuerna var genomförda tran105 -
skriberades de och informanternas uppfattningar av fenomenet delades in i beskrivnings-  
kategorier. 

4.6.Bearbetning och analys 

Bearbetningen av intervjusvaren inleddes med att de transkriberades från tal till text. Enligt 
Kroksmark bör fenomenografiska intervjuer spelas in och sedan transkriberas så nära det tala-
de språket som möjligt.  Utan att förändra innehållet i det som sades i intervjuerna rättades 106

uppenbara grammatiska fel i transkriberingsprocessen. Dessutom infördes skiljetecken för att 
språket skulle bli mer läsbart. Ord som betonades av den intervjuade kursiverades, bland an-
nat för att undvika syftningsfel. I några enstaka fall tillades förklarande ord inom hakparentes 
för att ge en tydligare bild av syftning eller sammanhang. 

När transkriberingen var klar påbörjades analysarbetet. Det utfördes på det sätt som fenome-
nografins metodologi beskrivs av Patel och Davidson; intervjusvaren sammanställdes, jag för-
sökte skapa mig ett helhetsintryck av materialet samt uppmärksammade likheter och skillna-
der i informanternas utsagor, varpå dessa delades in i nio olika beskrivningskategorier som 
sedan organiserades utifrån deras underliggande struktur i förhållande till varandra och studi-
ens syfte.  I det transkriberade materialet påträffades mönster och teman vilka fick utgöra de 107

olika beskrivningskategorierna. Kategorierna skulle tydligt gå att koppla till studiens syfte 
samt helst skilja sig från och inte överlappa varandra.  Dessa kriterier följdes i den mån det 108

 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, 4 omarb. uppl., Lund: Studentlitteratur, 2010.103

 Patel & Davidson, 2011, s. 78.104

 Kvale & Brinkmann, 2014, s. 219.105

 Kroksmark, 2007, s. 34.106

 Patel & Davidson, 2011, s. 33.107

 Marton & Booth, 2000.108
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var möjligt. Det organiserade kategorisystemet utmynnade i undersökningens utfallsrum. Var-
je utfallsrum ”omfamnar distinkta grupperingar av aspekter av ett fenomen samt relationerna 
dem emellan”, enligt Marton och Booth.  109

5.Resultat 

I det här kapitlet redovisas studiens resultat. Kapitlet är uppdelat efter de utfallsrum som 
sammansättningen av beskrivningskategorier bildar (Ihållande muskelspänningars inverkan 
på sångrösten, Uppfattade orsaker till ihållande muskelspänningar samt Sätt att motverka 
röststörningar) och avslutas med ett sammanfattande avsnitt där viktiga resultat framställs i 
tabellform samt specifika resultat lyfts fram i egenskap av särskilt betydelsefulla för sångpe-
dagogik. Dessa specifika resultat kommer sedan att ligga till grund för den resultatdiskussion 
som följer i nästkommande kapitel. 

5.1.Utfallsrum 1 – Ihållande muskelspänningars inverkan  
på sångrösten 

Det första av de tre utfallsrummen redogör för vilka muskelgrupper de intervjuade ansåg på-
verkar sångrösten vid ihållande spänning samt hur det kan ta sig uttryck. 

5.1.1. Beskrivningskategori 1: Muskelgrupper som påverkar sångrösten 
Samtliga informanter sa att de träffar många personer som har spänningar i nacken, att hakan 
och huvudet ofta skjuts lite framåt. Sångpedagogen betonade att nackmuskulaturen behövs för 
att stödja huvudet vid sång och att det är statisk spänning som blir negativ. Den kan bland an-
nat försvåra möjligheten att lyfta mjuka gommen. Enligt Sångpedagogen är det särskilt van-
ligt under målbrottet att arbeta kompensatoriskt med yttre muskulatur för att sträcka stämläp-
parna på höga toner. Sångpedagogen sa också att en del sångare strävar efter en lång nacke på 
bekostnad av halsens framsida och då pressar ner larynx. Både Logopeden och Fysioterapeu-
ten pratade om att muskulaturen kring atlaskotan (den översta nackkotan) ibland kan dra hu-
vudet åt ett visst håll, och att sådan problematik brukar bero på spänningar i tungans muskula-
tur och hur käken jobbar. Felaktig aktivitet kring struphuvudet märks ofta i nacken, sa Logo-
peden. 

Fysioterapeuten framhöll att det finns ett samband mellan nacke och just käkens bett: 

 Marton & Booth, 2000, s. 163.109

 16



De övre kotorna och käken är som en motorisk enhet, de jobbar väldigt mycket ihop. Det kan du 
känna om du biter ihop och blundar och böjer huvudet bakåt eller framåt, så känner du hur bettet 
ändras. 

Sångare som är spända längst upp mellan nacken och huvudet, och därmed har förkortat 
nackmusklerna, uttrycker enligt Fysioterapeuten ofta att de har tappat den högre delen av sitt 
tonomfång och att de har svårt att släppa ner hakan. 

Käkmuskulaturen spänns ofta i försök att kontrollera tonhöjden. Spänningar i käken är något 
som samtliga informanter också ansåg vara vanligt bland sångare. Sångpedagogen, Logono-
men och Logopeden sa att många skjuter fram käken, eller håller den stilla, och därmed spän-
ner nacken – framför allt på högre toner eftersom sådana kräver en energiökning som då sker 
någon annanstans än i bukmuskulaturen. Tonhöjd som styrs med hjälp av bukmuskulaturen 
(och därmed lufttrycket) ger inte alls samma fysiska upplevelse av muskelarbete som den vi 
känner när vi spänner käken och ”låter käken fungera som ett falskt stöd”, som Logopeden 
uttryckte det. Logopeden menade att sångare generellt bör ha en fri och rörlig käke, att hakan 
alltid vill falla på högre toner och att käken inte ska ha något att göra med tonplacering eller 
vad som händer på stämbandsnivå. Om sångaren sedan i strävan mot exempelvis ett visst mu-
sikaliskt uttryck vill ha mer sluten mun på höga toner ansåg Logopeden att det bör vara ett 
medvetet val, eftersom det tvingar larynx att stiga. Även Sångpedagogen nämnde att sångare 
som strävar efter specifika ljudkvaliteter i sin sång behöver veta att dessa ibland uppnås på 
bekostnad av någonting annat – och att det inte alltid är långsiktigt hållbart. Enligt Fysiotera-
peuten aktiveras käkens muskulatur när huvudet och hakan skjuts framåt, i försök att hjälpa 
till att rikta huvudet, och därför är det lättare att ha en avspänd käke när huvudet är i linje med 
axlarna. Fysioterapeuten nämnde också att det är vanligt att bita ihop, pressa upp tungan i 
gommen och gnissla tänder i sömnen, vilket leder till spänningar i käkarna som i sin tur på-
verkar resonansen i munhålan. 

Sångpedagogen, Logopeden och Fysioterapeuten sa att många har spänningar i tungan – 
framför allt i tungroten. Det är något som kan ge hårda öppningar och stängningar av glottis, 
berättade Fysioterapeuten. Sångpedagogen hade träffat många klassiska sångare, inte minst 
låga röster, som gärna mörkade klangen med hjälp av tungroten. Enligt både Sångpedagogen 
och Logopeden är det också vanligt med muskelspänningar i bukväggen, vilket förstås påver-
kar andningen. Personen tvingas då att använda den högre andning som är knuten till krop-
pens stress-system. Många har även problem med muskelspänningar i trapeziusmuskeln, 
påstod Logonomen och Fysioterapeuten. Den enda som nämnde muskelspänningar i händer i 
samband med sång var Sångpedagogen, som sade sig kunna höra skillnad i sången när sånga-
ren hade gjorts uppmärksam om och fått mer avspända händer. Enligt Sångpedagogen nämner 
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Feldenkreismetoden  ett samband mellan händerna – faktiskt främst tummarna – och stäm110 -
läpparnas arbete som kan göra rätt stor påverkan på sången. 

5.1.2. Beskrivningskategori 2: Symtom orsakade av ihållande muskelspänningar 
Ihållande muskelspänningars inverkan på rösten kan ta sig uttryck på många olika sätt. Samt-
liga informanter uttryckte att röststörningar orsakade av ihållande muskelspänningar kan göra 
det jobbigt att sjunga, orsaka förändrad sångteknik samt vara skadligt. Logopeden och Fysio-
terapeuten nämnde att spänningar (främst de i käke och tunga, ner mot tungbenet) kan orsaka 
symtom så som minskat tonomfång, minskad uthållighet, obehag och värk eller smärta i  
nacke, käke, huvud och hals. Dessa kan, enligt Sångpedagogen och Fysioterapeuten, hindra 
personer från hålla på med sång. 

5.2.Utfallsrum 2 – Uppfattade orsaker till ihållande 
muskelspänningar 

I min sammanställning av intervjusvaren kunde jag ordna nämnda orsaker till ihållande  
muskelspänningar efter olika teman. Dessa presenteras i denna del med tre beskrivnings-  
kategorier: Bristande fysiologiska kunskaper, Psykologiska faktorer samt Sammanhang och 
individuella förutsättningar. Sätt att bryta dessa spänningsmönster tas upp i det tredje och 
sista utfallsrummet (5.3). 

5.2.1. Beskrivningskategori 3: Bristande fysiologiska kunskaper 
Röststörningar orsakade av ihållande muskelspänningar kan vara en konsekvens av felaktig 
sångteknik. Logonomen menade på att det är vanligt att sångare är ute efter någonting som de 
hör, utan att veta hur man åstadkommer det, och därmed aktiverar fel muskler. De intervjuade 
var alla överens om att larynxmuskulaturen övertar en stor del av röstproduktionen och lätt 
blir överanstränd ifall bukmuskulaturen inte används korrekt. Enligt Logopeden och Fysio-
terapeuten brukar kompensatoriskt beteende även följa med organiska röststörningar (det vill 
säga fysiska förändringar så som exempelvis svullnad eller cystor, som inte behöver vara or-
sakade av beteenden) vilket kan få muskelspänningar som följd. Med förkylningar följer för-
ändringar som kan orsaka omedvetet kompensatoriskt muskelarbete, vilket ofta leder till be-
svär så som att sångare kan ha svårt att hitta tillbaka till en hälsosam röstanvändning när för-
kylningen har gått över. Alltså finns det risker med att sjunga vid förkylning som kan få kon-
sekvenser för andra muskler än just stämläpparna. Logopeden sa att det aldrig går att komma 

 Feldenkreismetoden utvecklades enligt Nationalencyklopedin av den ryske ingenjören och fysikern Moshe 110

Feldenkreis. Den är en kroppsbehandlingsmetod som genom rörelse stärker medvetenhet.  
”Feldenkraismetoden” i Nationalencyklopedin (NE), http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/feldenkra-
ismetoden [hämtad 2019-11-28].
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ifrån kompensatoriska beteenden – hur skicklig sångaren än är så kommer kompensatoriska 
beteenden på olika sätt att smyga sig in i varje övningstillfälle, konsert och sång: 

Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Bara för att du har lärt dig rätt teknik en gång betyder inte 
det att du har koll på allt du gör jämt. Det hände något, motspelaren gjorde något så att du blev 
tvungen att sjunga lite starkare eller så glömde du att andas vilket gjorde att det blev lite pressat 
mot slutet… Kunskapen om god teknik gör ju att du hela tiden vid ett mer belastande beteende, 
som man kallar det, kan hämta hem den goda tekniken igen. För att vara en professionell sångare 
behöver man vara ganska egoistiskt, och då menar jag inte egoistisk på bekostnad av någon annan 
utan att ha förmåga att se till sig själv och sin situation. 

 
Både Logopeden och Fysioterapeuten förtydligade att ihållande muskelspänningar i sin tur 
kan leda till anatomiska förändringar – funktionellt organiska röststörningar – bland annat på 
grund av hårda stämläppsaddutioner. Logopeden sa också att sättet på vilket många männi-
skor löser problem som uppstår, när muskelspänningar gör att stämläpparna inte jobbar ade-
kvat, är att ”ta i lite till”; trycka till lite, skapa lite högre tryck, spänna stämbanden lite mer. 
Och att det funkar i det korta perspektivet. Människor är bra på att ta i. Det vi behöver lära 
oss, oberoende av vad vi gör, är enligt Logopeden att lätta på muskelaktiveringen – vilket är 
mycket svårare. Logopeden menade också att det är vanligt att gå runt och spänna sig vid 
smärta; det vanligaste sättet att smärtkompensera är att spänna sig och vara allmänt försiktig i 
hela kroppen. 

5.2.2. Beskrivningskategori 4: Psykologiska faktorer 
Stress, oro, rädsla, självkänsla, självförtroende, sömn, matvanor, ekonomi och familjesituation 
är exempel på faktorer som alla påverkar hur sångare och deras röster mår. Alla informanter 
underströk faktumet att psykologiska pålagringar drar igång stressbeteenden i form av mus-
kelspänningar och att detta behöver medvetandegöras. Trots att de varken är psykologer eller 
terapeuter betonade både Sångpedagogen och Logopeden att deras yrken innehåller terapeu-
tiska inslag. Logopeden sa att sångare som vet med sig att de är under stress eller press bör 
vara extra vaksamma på sitt eget beteende och sin sångteknik. 

Fysioterapeuten var den enda som påtalade risken med att vanemässigt arbeta asymmetriskt 
med olika muskelpar vid sång. Fysioterapeuten trodde att nästan alla har en dominant sida av 
kroppen och en som är svagare, vilket kan vara en förklaring till varför människor spänner sig 
olika mycket på exempelvis olika sidor av huvudet. 

5.2.3.  Beskrivningskategori 5: Sammanhang och individuella förutsättningar 
Både Sångpedagogen och Logopeden ”stack ut hakan” och sa att de tyckte sig se högre grader 
av ogynnsam spänning, så väl som okunskap om röstvård, hos sångare som ägnar sig åt 
CCM-genrer (Contemporary Commercial Music, icke-klassisk musik). De ansåg att grund-
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läggande sångteknik ofta saknas om utgångspunkten är uttryck och tolkning samt om sånga-
ren har en stor frihet att laborera med det musikaliska materialet och låta på olika sätt. Detta 
kräver inte alltid friska stämband, vilket Logopeden tyckte skiljer sig från den klassiska sång-
en. Sångpedagogen uttryckte att ”det är skillnad inom olika genrer hur mycket muskelspän-
ningar som tillåts”. 

Logopeden uppmärksammade att kvinnor har större risk för att drabbas av röststörningar 
överlag. Enligt Logopeden är 90 procent av alla logopedpatienter kvinnor. Män har en helt 
annan hållbarhet i sina stämläppar till att börja med genom större mängd skyddande hyalu-
ronsyra  på stämläpparna och ungefär en oktav lägre taltonhöjd än kvinnor, vilket innebär 111

hälften så många svängningar med stämläpparna och framför allt hälften så många krockar 
mellan stämläpparna under samma samtalstid – och det resulterar i otroliga skillnader på bara 
en arbetsvecka. Gruppen kvinnor har dessutom kortare stämläppar än gruppen män och detta 
faktum medför att stämläpparna slår ihop snabbare, med en högre krockhastighet. I kombina-
tion med detta befinner sig många kvinnor dessutom i röstyrken så som skola och omsorg, där 
de dagligen är beroende av röstanvändande vilket kan bli ansträngande om rösten inte an-
vänds på rätt sätt. 

Fysioterapeuten var den enda som påtalade att det är vanligt med ihållande muskelspänningar 
hos personer med överrörlighet eftersom musklerna behöver jobba mer för att stabilisera  
lederna. Även överrörlighet är vanligare bland kvinnor än män. Enligt Fysioterapeuten bör 
överrörliga individer inte stretcha muskler i sina ytterlägen (där de är i sina mest utsträckta 
lägen) eftersom brosklagren i lederna är tunna i kanterna där de då belastas. 

5.3.Utfallsrum 3 – Sätt att motverka röststörningar 

Denna del redovisar sätt med vilka de intervjuade arbetar för att motverka röststörningar  
orsakade av ihållande muskelspänningar. 

5.3.1. Beskrivningskategori 6: Hela kroppen i fokus 
Samtliga nämnde fysisk träning som ett sätt att undvika ihållande muskelspänningar. De var 
överens om att det gärna får vara träning som ökar kroppens smidighet – till exempel yoga 
som dessutom tydligt medvetandegör den kontinuerliga andningen, vilket alltid är bra för 
sångare – samt styrketräning för muskelgrupper som behöver stärkas. Sångpedagogen nämn-
de specifikt qi gong, tai chi och simning som exempel på träning som aktiverar djupa muskel-

 Hyalusonsyra är enligt Nationalencyklopedin ett ämne som finns i alla kroppens vävnader. Ämnet har hög 111

vattenhållande förmåga och fungerar bland annat som en barriär mot spridning av virus.  
Jörgen Malmquist & Lars Rydén, ”Hyaluronsyra” i Nationalencyklopedin (NE), https://www.ne.se/uppslagsverk/
encyklopedi/lång/hyaluronsyra [hämtad 2019-11-27].
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grupper. Sångpedagogen var också den enda som nämnde att snabba promenader, konditions-
träning samt naturupplevelser brukar ha hälsosamma effekter och verka stressreducerande. 
Logonomen brukade själv inte prata om träning med barn och ungdomar, utan hellre ge speci-
fika övningar för att arbeta med sin röst. 

Logonomen var den enda som nämnde avslappningsövningar för hela kroppen som tillväga-
gångssätt för att minska mängden ihållande muskelspänningar. För röstapparaten rekommen-
derade Logonomen särskilt övningar med så kallad mjuk fonation: mycket luftflöde som styrs 
från bukmuskulaturen, avspänd hals och toner i bekväma omfång. Frikativen V är något som 
tydligt aktiverar magmuskulaturen. Även glissando på NG är bra. Enligt Logonomen kan des-
sa övningar ibland göra mer nytta än vad vila kan, beroende på vilket röstproblemet är. Fysio-
terapeuten rekommenderade att sångare tar hjälp av nervsystemet för att få muskulaturen i 
halsen att slappna av genom att sucka, gäspa och se sura ut. 

Logopeden ansåg att alla sångare, oavsett genre, bör värma upp rösten varje dag – bland annat 
för att det förebygger muskelspänningar på många olika sätt. Uppvärmningen bör fokusera på 
en sak i taget, oberoende av övriga parametrar. Exempelvis att väcka röstens motor, hålla en 
hög flödighet genom stämläpparna, hitta de mjuka stämläppssvängningarna – eftersom de 
hårda, pressade sällan är svåra att komma åt – och stretcha omfånget samt arbeta med röstens 
smidighet och resonans. Detta ökar även medvetenheten hos sångaren och visar på att denne 
vet vad den gör. Enligt Logopeden är det samtidigt viktigt att inte trötta ut sig i sin sångupp-
värmning. Logopeden belyste även individuella skillnader och sa att personer med röststör-
ningar, personer som känner en belastning på rösten, har en resa varje dag mot att erövra sin 
röst. Logonomen ansåg att det viktigaste med en röstuppvärmning är att väcka andningsmusk-
lerna och kunna balansera utandningsluften samt att få alla muskler att samverka. 

Logopeden berättade att alla sångare, oavsett var de är i sin röstkarriär och vilken genre de 
befinner sig i, bör kunna sjunga från den lägsta till den högsta tonen i sitt omfång både starkt 
och svagt. Enligt Logopeden ger detta ett kvitto på att rösten mår bra; att sångaren kan be-
härska sin röst samt hitta både falsett- och modalregister, oberoende av huruvida båda dessa 
används på scen eller inte. Logopeden nämnde också att alla sångare bör kunna använda fal-
settregistret vid lägre tonhöjd och ha ett stabilt modalregister i låga lägen, likt ett golv att pla-
cera falsetten på. Modalregistret är nödvändigt för en god röstfunktion och används även vid 
bland annat nysningar, hostningar, skratt och gråt. 

En sångpedagog behöver veta sina begränsningar. Sångpedagogen så väl som Logopeden re-
kommenderade sångare att gå till en fysioterapeut. Logonomen poängterade att sångare bör 
kontakta en logoped eller röstläkare vid allvarliga problem. Utöver sångtekniken spelar 
mängden muskelarbete dessutom stor roll inom alla genrer, uppmärksammade Sångpedago-
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gen och Logopeden. Röstresurserna är inte oändliga och stämläpparna behöver, precis som 
andra muskler, återhämtning genom vila. Logopeden förklarade sammanfattningsvis att ”ju 
högre subglottalt tryck du arbetar med desto kortare arbetstid har du generellt”. 

5.3.2. Beskrivningskategori 7: Fokus på specifika muskelgrupper 
Kroppshållning och andning, både vid sång och till vardags, är något som samtliga informan-
ter sa påverkar mängden ihållande muskelspänningar i kroppen. Enligt Sångpedagogen kan 
arbete med god hållning och andningsteknik motverka muskelspänningar överlag. Sångpeda-
gogen ser kroppen som staplad nerifrån och upp, eller upphängd uppifrån och ner, och sa att 
muskelspänningar i exempelvis knän eller ländrygg lätt fortplantar sig vidare – vilket även 
Logonomen nämnde. Sångpedagogen sa också att muskelspänningar kan bero på att sångare 
vanemässigt hoppar över den muskulära förberedelse som behövs inför en ton eller fras, samt 
att sångare som lyssnar och reflekterar under tiden de sjunger ofta omedvetet minskar luftflö-
det, och därför bör göra flödesövningar (även med kroppen, som exempelvis att dansa till 
sången, promenera runt eller låtsas åka skridskor i rummet). Fysioterapeuten sa att många 
personer är spända och har korta muskler i nacken, varpå det är viktigt att sträva en lång nac-
ke: ”…inte alls militärt, och inte heller upp med hakan, utan tänk istället att någon lyfter dig 
lite i nackhåren”. Logopeden ansåg att många sångare behöver öka sina kunskaper om hur 
andningsmuskulaturen fungerar, vad sångare är ute efter gällande andningsteknik samt hur de 
elastiska krafterna och gravitationen samverkar. 

Sångare som styrketränar magen bör enligt Sångpedagogen, Logopeden och Fysioterapeuten 
vara medvetna om vilken inverkan andningsmuskulaturens flexibilitet har på sången, att sta-
tisk anspänning påverkar andningen negativt samt om att halsmuskulaturen inte ska spännas 
bara för att magmuskulaturen gör det under själva träningen. Både Logopeden och Fysiotera-
peuten liknade bukmuskulaturen vid röstens gaspedal och skuldrorna, bröstryggen, nacken, 
käken och tungan vid röstens bromsar samt påtalade faktumet att aktivering av gas och broms 
samtidigt ger ett väldigt kontraproduktivt beteende. 

Fysioterapeuten sade sig lära sina patienter att massera massetermuskeln själva, med tummen 
i munnen, medan Logonomen nämnde att gapa mot motstånd – exempelvis en knytnäve lätt 
tryckt mot undersidan av hakan – som övning för att träna massetermuskelns antagonister. 
Sångpedagogen och Logonomen gav tillsammans flera tips på övningar för att motverka 
spänningar och kontrollera på vad nacken gör: 
• medvetandegöra känslan av avslappning genom att med avslappnad nacke lägga huvudet i 

lärarens hand 
• sjunga och samtidigt låta sig bli masserad eller själv massera sig i nacken 
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• sjunga och samtidigt hänga framåtböjd med huvudet mot golvet – då märks det tydligt att 
nacken spänns om huvudet slutar hänga rakt ner utan istället rör sig 

• sjunga och samtidigt låta huvudet kontinuerligt gå från sida till sida utan att stanna upp 
(något som går att göra i olika tempon och med olika stort rörelseomfång), stå och nicka 
med små rörelser eller mjukt flytta ena örat ner mot axeln och tillbaka 

Spända muskler som har aktiverats för mycket blir korta och tjocka och kan därför behöva 
dras ut genom stretch. Logopeden och Fysioterapeuten var de som nämnde stretch av bröst-
korg, bröstrygg, axlar, armar, nacke, käke, tunga och framsida hals som sätt att motverka ihål-
lande muskelspänningar. Enligt dem båda bör denna stretch ingå i varje sångares vardag, för-
slagsvis för att väcka musklerna någon gång i början av dagen, i samband med en sångupp-
värmning eller när det känns som att det behövs. Bra att tänka på vid stretch var enligt Logo-
peden att ha lugn och ro omkring sig. Logopeden rekommenderade även att inte stretcha 
ouppvärmd. Fysioterapeuten trodde däremot inte att det finns risker med att stretcha yttre  
larynxmuskulaturen utan att först öka blodcirkulationen och bli varm. Logonomen nämnde 
endast i förbigående stretch av bröstmuskulaturen. 

Fysioterapeuten sade sig arbeta med fem specifika övningar för stretch av yttre larynxmusku-
latur – främst tungrot, sternokleidomastoideus och lite platysma  – som sångare bör göra 112

(helst sittandes) för att förebygga röststörningar orsakade av ihållande muskelspänningar: 
• Lägg båda händerna på varandra, med handflatorna mot dig och tummarna uppåt, mot 

bröstbenet med fingertopparna ovanför nyckelbenen för att förankra – så att dessa rörliga 
ben, där sex muskler från tungbenet fäster, hålls stilla vilket hindrar tungbenet från att åka 
upp samt avlastar nackmuskulaturen. ”Tänk att någon drar dina armbågar ner mot låren, 
eller att bröstbenet ska tryckas ner mot magen.” Låt tungspetsen ligga mot baksidan av 
nedre tandraden och välv ut tungan. Vänd sedan ansiktet upp mot taket, utan att kollapsa 
med nackmuskulaturen, och titta uppåt i ungefär 20 sekunder. 

• Lägg båda händerna på bröstbenet med fingertopparna ovanför nyckelbenen, för att förank-
ra, likt i ovanstående övning. För tungan bakåt mot gommen och svalget, med stängd mun, 
och skjut eventuellt fram käken något så att du får lite underbett. Vänd sedan ansiktet upp 
mot taket, utan att kollapsa med nackmuskulaturen, och titta uppåt i ungefär 20 sekunder. 

• Sträck ut tungan, håll fast den med tänderna genom att försiktigt bita på den och svälj  
sedan. (Om detta är svårt får du föra in tungan något.) Övningen förstärks genom att föra 
tungan så långt ut som möjligt. 

• Lägg höger hand, med handflatan mot dig och tummen till höger om halsen, mot vänster 
nyckelben samt bröstbenet för att förankra där den vänstra sternokleidomastoideusmuskeln 

 Platysma är enligt Nationalencyklopedin namnet på den tunna, platta muskeln under huden på halsen.  112

”Platysma” i Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/platysma [hämtad 
2019-12-02].
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fäster. Lägg därefter vänster hand ovanpå den högra. Förstärk övningen genom att gå med 
tungan till den tand som sitter längst till höger i överkäken. Luta sedan huvudet åt höger 
och vänd upp ansiktet, utan att kollapsa med nackmuskulaturen, för att titta upp i taket 
snett bakåt i ungefär 20 sekunder. 

• Lägg vänster hand, med handflatan mot dig och tummen till vänster om halsen, mot höger 
nyckelben samt bröstbenet för att förankra där den högra sternokleidomastoideusmuskeln 
fäster. Lägg därefter höger hand ovanpå den vänstra. Förstärk övningen genom att gå med 
tungan till den tand som sitter längst till vänster i överkäken. Luta sedan huvudet åt vänster 
och vänd upp ansiktet, utan att kollapsa med nackmuskulaturen, för att titta upp i taket 
snett bakåt i ungefär 20 sekunder. 

Det är aldrig farligt att aktivera sina muskler, bara de hittar tillbaka till avspänning igen. 
Sångpedagogen, Logopeden och Fysioterapeuten nämnde tekniken att först aktivera muskler-
na – spänna sig – och därefter avaktivera dem för att uppmärksamma skillnaden och hitta  
graden av gynnsam muskelspänning, det vill säga avspänning, som behövs i förhållande till 
vald fysisk aktivitet. Därefter kan muskeln stretchas och då brukar spänningar ibland släppa 
lättare. Även Logonomen talade om att hitta en funktionell anspänning. 

På frågan om huruvida det finns muskler som inte bör stretchas eller masseras utan goda ana-
tomiska kunskaper avrådde Fysioterapeuten och Logopeden specifikt från massage av sterno-
kleidomastoideus, eftersom viktiga blodkärl och nerver går upp till hjärnan genom just de 
musklerna. Logopeden motiverade sitt svar med att folk alltid inte är så smarta och inte bör 
göra vissa saker utan tillsyn av någon som är utbildad i kroppens anatomi. Stretch däremot 
var något de båda rekommenderade. Om spänningen i en muskel inte släpper trots stretch gäl-
ler det att bara gå vidare och stretcha någon annan istället. Det är enligt Logopeden viktigt att 
aldrig vara hårdhänt, slita eller dra i halsen – ”slåss mot sina muskler” – utan verkligen lyssna 
på kroppen, hålla sig lugn och undvika frustration. Fysioterapeuten sa att om sångare är 
ömma bakom öronen (vid prosessus mastoideus, där sternokleidomastoideus fäster) kan det 
vara ett tecken på ihållande muskelspänningar, och att det då går bra att massera direkt på 
muskelfästena. Fysioterapeuten tillade att sångare absolut inte heller bör dra i tungan, ef-
tersom tungbenet endast fäster vid muskler och flyttas när nacken rörs. Om du drar i tungan 
dras tungbenet med, det vill säga precis som vid ihållande tungrotsspänningar – tungbenet och 
struphuvudet åker upp. Sångpedagogens svar på samma fråga ljöd att sångare kan massera 
struphuvudet från utsidan, stretcha tungan samt träna käken med mera, så länge det görs med 
sunt förnuft. 

Utöver stretch angav Logopeden att sångare bäst undviker ihållande muskelspänningar genom 
att öka sin medvetenhet om god sångteknik samt ha ett holistiskt synsätt och vara vaksam på 
sitt mående. Både Logonomen och Logopeden nämnde att sångare bör se över hur de använ-
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der rösten i andra sammanhang än vid sång eftersom röststörningar ofta går att koppla till per-
sonens talteknik. Som exempel angav Logopeden att det brukar bli uttröttande att alltid prata i 
falsettregistret. 

5.3.3. Beskrivningskategori 8: Fysiska verktyg 
Fonationsrör är ett verktyg som samtliga informanter ansåg kan vara till hjälp vid röststör-
ningar orsakade av ihållande muskelspänningar, som avspänningsmetod vid sånguppvärmning 
så väl som för personer som är rösttrötta. Logonomen och Logopeden rekommenderade att 
fonationsröret används varje dag. Logopeden beskrev tekniken på följande sätt: 

Rörfonation är ett sätt att manipulera lufttrycken kring stämläpparna – det supraglottala trycket, 
som påverkar det subglottala trycket – vilket gör att stämläpparna, när de känner de här två trycken 
som då blir väldigt nära varandra, får en hög avspänningsgrad och svänger väldigt mjukt. Du får 
också en liten struphuvudssänkande effekt för varje bubbla, och eftersom du bygger upp ett tryck i 
munhåla och svalg så får du också en vidgning av både svalgmuskulaturen och de mjuka, rörliga 
strukturerna som finns i munhålan, inklusive mjuka gommen. Detta påverkar i sin tur den yttre 
muskulaturen; när vi har mycket aktivitet i den yttre stämbandsmuskulaturen så får vi ju gärna ett 
slankare svalg överhuvudtaget, det blir trångt, och rörfonationen drar då istället isär [svalget]. Det 
är bra att bubbla, två centimeter under vattenytan (annars blir det för högt mottryck), i sitt grund-
tonsläge – där du har din grundton i talet. För kvinnor är det kring 200 hertz, vi kan säga ungefär 
tonen A/Ab i lilla oktaven. 

Sångpedagogen sa att en låg larynxposition kan reducera spänningar. Logopeden och Fysiote-
rapeuten nämnde båda att det vid rörfonation, röstmassage eller stretch av yttre larynxmusku-
latur kan lossna slem i halsen och framkallas hosta. Logopeden berättade vidare att spän-
ningar drar ihop strukturerna i svalget vilket gör att det bildas veck i slemhinnan för slem att 
samlas i. Slemmet faller ut när halsen slappnar av – eventuellt ner på stämläpparna, vilket kan 
reta hostreflexen men är ofarligt, eller ner i lungorna (som enligt Logopeden kan ta hand om 
upp mot en deciliter vätska per dag). Fysioterapeuten sa däremot att hostningarna kan bero på 
att den som stretchar tar i för mycket och rekommenderade därför att ta det lugnt och inte reta 
hostreflexen i onödan. 

Sångpedagogen, Logonomen och Fysioterapeuten nämnde alla att speglar är bra hjälpmedel, 
vilka många också har och kan använda hemma. Sångpedagogen, Logopeden och Fysiotera-
peuten nämnde video- och ljudinspelning som verktyg för att minnas instruktioner och göra 
egna reflektioner kring den egna röstanvändningen. Fysioterapeuten sa att användandet av en 
kilkudde (eller framåtlutad kontorsstol), som får ner knäna och öppnar höftvinkeln, kan mot-
verka spänningar i nacke och käke vid mycket stillasittande: ”När man räknar biomekaniskt 
på muskelarbetet i nacke och käke blir det så mycket mer avspänt om du öppnar höftvinkeln”. 
Vid repetitivt arbete rekommenderade även Fysioterapeuten att stå istället för att sitta. Andra 
sjukgymnastikredskap som massagebollar och rullar eller cylinderkuddar med hård kärna  

 25



ansåg också Fysioterapeuten att sångare kan ha stor nytta av. Det förstnämnda för att exem-
pelvis lösa spänningar i nacken genom att med nacken trycka massagebollen mot en vägg (det 
är då viktigt att inte hålla upp hakan, utan ”tänka dubbelhaka”) och rullarna för att exempelvis 
lösa spänningar i bröstryggen. Sångpedagogen och Fysioterapeuten nämnde båda träning med 
stretchband för att stärka muskler som gynnar god hållning och motverka spänningar i axlar-
na. Banden kan dessutom enligt Sångpedagogen åskådliggöra en legatofras, öka stämläppar-
nas kompressionsgrad och därmed få bättre slutning mellan stämläpparna eller hjälpa den 
spänningslöse att uppleva lite mer anspänning. Det är enligt Fysioterapeuten bra för sångare 
att med bandet träna rodd eller utåtrotation (med armen i 90-gradig vinkel och bandet fäst på 
motsatt sida från den arm som jobbar). Även balansbrädor kan stärka de muskler som påver-
kar kroppens hållning, sa Sångpedagogen. 

5.3.4. Beskrivningskategori 9: Rollen som sångpedagog 
Något av det viktigaste en lärare kan göra för att motverka röststörningar orsakade av ihållan-
de muskelspänningar tyckte informanterna var att påtala riskerna och försöka höja elevens 
egen medvetenhet om hur muskelspänningar påverkar sångrösten. Sångpedagogen sade sig 
prata mer om att vara avspänd än om att vara spänd. Ifall en elev verkar väldigt spänd ansåg 
Sångpedagogen det vara viktigt att försöka påpeka detta på ett avdramatiserat sätt – exempel-
vis förklara att det är väldigt vanligt och ofta hänger ihop med stress. Enligt Sångpedagogen 
är målet att hitta ett fritt klingande instrument eftersom den fria rösten har den mesta skönhe-
ten. Vid all sång behövs ett helt och friskt instrument, först måste sångaren kunna göra det 
som är hälsosamt och långsiktigt hållbart innan andra parametrar eventuellt medvetet läggs 
till. Sångpedagogen ansåg att det är uttrycksmässigt begränsande att bara kunna sjunga varje 
ton på ett visst sätt, samt att det kan eliminera spänningar att oavsett genre ”smörja instrumen-
tet på ett allsidigt sätt”. 

Sångpedagogen, Logopeden och Fysioterapeuten nämnde förebildning som bra sätt att ge 
röstliga instruktioner. Sångpedagogen sa sig dessutom kombinera förebildning och känslo-
upplevelser med att tala kring och förklara anatomin. Logonomen poängterade vikten av att 
förklara på ett enkelt sätt för barn och ungdomar, och sa att alla först behöver få hitta känslan 
av muskelarbetet i sina egna kroppar innan de kan förstå informationen som ges. Sångpeda-
gogen var den enda som nämnde det faktum att skratt kan ha en spänningsreducerande effekt, 
och att det kan ingå i en lärares uppdrag att generera trygghet, uppmuntra och ”skapa gynn-
samma grogrunder”. Logonomen och Fysioterapeuten sa båda att de brukar prata om attityd i 
samband med att de arbetar med hållning, exempelvis att utstråla ”här är jag”, ta in hela rum-
met eller vara en vänlig diva. Sångpedagogen nämnde att en del i att lära ut god sångteknik 
kan vara att ingjuta mod för att höja energinivån: ”ibland måste man utmana och ibland måste 
man springa bredvid”. Sångpedagogen och Logonomen betonade hur viktigt det är för en lära-
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re att ha fingertoppskänsla, tolka hur eleverna tar emot instruktionerna och hålla koll på allt 
eleven gör – framförallt i mötet med amatörer eller barn och ungdomar. Sångpedagogen 
nämnde även arbete med övningsteknik: 

Är du rädd att någon lyssnar utanför? Vem tar du med dig in i övningsrummet – en sträng lärare, 
dina misslyckanden? Hur förstärker du det som är bra? Sådant kan också sätta tydliga spår i rösten, 
rent tekniskt, och leda till muskelspänningar. 

Sångpedagogen, Logopeden och Fysioterapeuten sa att de brukar likna sång med idrott både 
gällande mental träning, att ta hand om sin kropp och sina muskler samt allsidigheten. Sång-
pedagogen sa: ”Om du ska springa hundra meter häck så gör du ju inte bara det, utan du övar 
på att jobba med överkroppen, du övar konditionsträning och du tränar separata muskler”. 
Alla informanterna nämnde även att regelbundenhet är viktigt i arbetet mot ihållande muskel-
spänningar, men att arbetet inte behöver vara så stort i mängden – ”hellre lite och ofta”. Fysi-
oterapeuten var den enda som brukade arbeta med praktiska tips på hur sångare kan få in öv-
ningar som rutin i vardagen. Dessa gick ut på att hitta kontrolltillfällen – aktiviteter som upp-
repas flera gånger per dag – för att arbeta regelbundet och omprogrammera hjärnans vane-
mässiga rörelsemönster: 

Tänk till exempel att varje gång du går genom en dörrpost är det någon som lyfter dig i nackhåren. 
Gör en röstbroms-stretchövning varje gång du går på toa, vilket brukar ta ungefär 20 sekunder. Jag 
tror inte på att säga till människor att de ska tänka på avspänning jämt, då struntar de i det. 

Sångpedagogen tipsade om att jobba med hörlurar som förstärker alla röstljud så att sången 
hörs starkt vilket väcker en medvetenhet hos eleven – något som är extra bra för den som 
överjobbar eller sjunger väldigt pressat. Sångpedagogen nämnde även det motsatta: arbete 
med hörselkåpor eller en avskärmande hand framför varje öra, mellan öronen och ansiktet, för 
att gå på den yttre feedbacken istället för den inre upplevelsen av ljudet. Logopeden nämnde 
samma fenomen angående rörfonation: 

Många godartade effekter uppstår för att vi inte hör vad vi gör och inte försöker styra röstfunktio-
nerna på samma sätt [som vid sång], lite likt att glida runt på r-ljud, vilket bland annat är jättebra 
för arbete med registerövergångar. Sångare är väldigt duktiga på att tycka [saker] om sin röst och 
hur den låter – även om röstproduktionen är belastad eller jobbig. 

Sångpedagogen och Logopeden pratade om att alla röster låter olika och att alla sångare be-
höver nöja sig med den röst de har blivit givna, vad gäller exempelvis omfång, klang och ut-
hållighet. Dessutom betonade de att rösten är sammankopplad med människans identitet och 
självbild, vilket kan utgöra en väldigt svår del i att genom röstvård förändra röstanvändningen 
– även om det är till någonting positivt.  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5.4.Sammanfattat resultat 
I denna avslutande del av resultatkapitlet sammanfattas viktiga resultat i tabellform, varpå  
resultat som är särskilt betydelsefulla för sångundervisning uppmärksammas. 

Fokusområde Likheter
Variationer

Sång- 
pedagogen Logonomen Logopeden Fysio- 

terapeuten

Ihållande 
muskel- 
spänningar 
som uppfat-
tas påverka 
rösten 
negativt

Spänningar i 
nacke, 
käke och 
tunga

Spänningar i 
buk-  
muskulatur 

Spända hän-
der vid sång

Spänningar i 
trapezius-
muskeln

Spänningar i 
buk-  
muskulatur

Spänningar i 
trapezius-
muskeln

Uppfattade 
följder av 
ihållande 
muskel-
spänningar

Sång blir  
ansträngande 

Sångtekniken 
förändras 

Organiska 
röst-  
störningar

Andnings-
tekniken kan 
försämras 

Svårighet att 
lyfta mjuka 
gommen

Symtom så 
som minskat 
tonomfång, 
minskad ut-
hållighet, 
obehag, värk 
eller smärta i 
nacke, käke, 
huvud och 
hals 

Larynx kan 
tvingas stiga 

Andnings-
tekniken kan 
försämras

Symtom så 
som minskat 
tonomfång, 
minskad ut-
hållighet, 
obehag, värk 
eller smärta i 
nacke, käke, 
huvud och 
hals 

Larynx kan 
tvingas stiga 

Den högre 
delen av ton-
omfånget kan 
vara svårt att 
nå 

Öppningarna 
och stäng-
ningarna 
mellan stäm-
läpparna kan 
bli hårda 

Resonansen i 
munhålan 
kan föränd-
ras

Fokusområde
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Uppfattade 
anledningar 
till röst- 
störningar 
orsakade av 
ihållande 
muskel-
spänningar

Felaktig 
sångteknik 

Psykologiska 
faktorer,  
exempelvis 
stress

Brist på luft-
flöde eller 
muskulär 
förberedelse 
vid sång

Kompensa-
toriskt  
beteende till 
följd av en 
organisk 
röststörning 

Kompensa-
toriskt  
beteende, 
exempelvis 
försiktighet, 
vid smärta

Kompensa-
toriskt  
beteende till 
följd av en 
organisk 
röststörning 

Vanemässigt 
asymmetriskt 
arbete med 
olika muskel-
par 

Bruxism

Individuella 
förutsätt-
ningar som 
kan påverka 
risken för 
röst- 
störningar

Genrebunden 
tradition av 
arbete med 
sångteknik

Genrebunden 
tradition av 
arbete med 
sångteknik 

Kön 

Röst-  
användning i 
yrkesrollen

Sätt att  
motverka 
röst- 
störningar 
orsakade av 
ihållande 
muskel-
spänningar

Fysisk trä-
ning, så som 
smidighets- 
och styrke-
träning 

Arbete med 
kropps- 
hållning och 
andnings-
teknik

Återhämt-
ning genom 
röstvila 

Strävan efter 
en lång  
nacke, utan 
att hålla upp 
eller trycka 
ner hakan 

Luftflödes-
övningar

Återhämt-
ning genom 
röstvila 

Avspännings-
övningar för 
hela kroppen 

Träning av 
masseter-
muskelns 
antagonister

Stretch av 
yttre larynx-
muskulatur 

Dagliga sång-  
uppvärm-
ningar 

Öka medve-
tenheten om 
god sång-
teknik

Stretch av 
yttre larynx-
muskulatur 

Strävan efter 
en lång  
nacke, utan 
att hålla upp 
eller trycka 
ner hakan 

Sucka, gäspa 
och se sur ut 

Massage av 
masseter-
muskeln

Likheter
Variationer

Sång- 
pedagogen Logonomen Logopeden Fysio- 

terapeuten
Fokusområde
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Saker  
sångare bör 
undvika i  
arbetet mot 
ihållande 
muskel-
spänningar

Styrketräning 
av magen till 
den grad att 
det begränsar 
bukmuskula-
turens  
flexibilitet 

Bristande 
koordination 
vad gäller 
muskel- 
aktivitet i 
magen men 
inte halsen

Styrketräning 
av magen till 
den grad att 
det begränsar 
bukmuskula-
turens flexi-
bilitet 

Bristande 
koordination 
vad gäller 
muskel- 
aktivitet i 
magen men 
inte halsen 

Massage av 
sternocleido-
mastoideus

Styrketräning 
av magen till 
den grad att 
det begränsar 
bukmuskula-
turens flexi-
bilitet 

Bristande 
koordination 
vad gäller 
muskel- 
aktivitet i 
magen men 
inte halsen 

Massage av 
sternocleido-
mastoideus 

Stretch i  
ytterlägen för 
personer 
med över-
rörlighet 

Dra i tungan

Fysiska 
verktyg som 
kan hjälpa i 
arbetet mot 
ihållande 
muskel-
spänningar

Fonationsrör Spegel 

Video- och 
ljud-  
inspelning 

Träning med 
stretchband

Spegel Video- och 
ljud-  
inspelning

Spegel 

Video- och 
ljud-  
inspelning 

Träning med 
stretchband 

Kilkudde 

Massageboll 

Cylinder-
kudde med 
hård kärna

Likheter
Variationer

Sång- 
pedagogen Logonomen Logopeden Fysio- 

terapeuten
Fokusområde
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Tabell 1. En komprimerad sammanfattning av informanternas intervjusvar.


Sammantaget berörde informanterna många gemensamma fokusområden, om än varierande 
ingående. Logopeden och Fysioterapeuten visade på högre grad fysiologiskt kunnande genom 
sina informativa, mer uttömmande svar inom detta ämne. Pedagogik tycktes ingå i samtliga 
representerade discipliner, även om informanterna ibland valde att rikta sin uppmärksamhet 
mot olika saker. 

Av resultatet som framkommit i studien har jag valt att särskilt redovisa aspekter som kan 
vara av stor betydelse för sångare och sångpedagogik. De listas i punktform nedan, utan rang-
ordning där någon punkt är mer väsentlig än de andra, och kommer sedan att ligga till grund 
för resultatdiskussionen i nästkommande kapitel. 

• Rösten är sammankopplad med människans identitet och självbild.  
• Sångare bör se över hur de använder rösten i andra sammanhang än vid sång eftersom röst-

störningar ofta går att koppla till personens talteknik. 

Sätt att 
instruera 
arbetet

Påtala risker 
och försöka 
höja med-
vetenheten 
om hur 
muskel-
spänningar 
påverkar 
sångrösten 

Uppmuntra 
till regelbun-
det arbete

Förebilda 
god röst- 
användning 

Likna sång 
vid idrott 

Prata om att 
vara avspänd 
istället för att 
inte vara 
spänd 

Kombinera 
förebildning, 
känsloupp-
levelser och 
information 
om anatomi 

Smörj  
instrumentet 
allsidigt  
oavsett genre

Förklara på 
ett enkelt sätt 
för barn och 
ungdomar  

Arbete med 
attityd  
kopplat till 
kropps- 
hållning

Förebilda 
god röst- 
användning 

Likna sång 
vid idrott

Förebilda 
god röst- 
användning 

Likna sång 
vid idrott 

Arbete med 
attityd  
kopplat till 
kropps- 
hållning

Likheter
Variationer

Sång- 
pedagogen Logonomen Logopeden Fysio- 

terapeuten
Fokusområde
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• Kvinnor drabbas lättare av röststörningar än män. 
• Sång kan liknas vid idrott. 
• Kompensatoriskt beteende är ofta en följd av organiska röststörningar. 
• Kompensatoriskt beteende förekommer hos alla människor och går aldrig att komma ifrån 

helt, hur skicklig sångaren än är. 
• Sångare som vet med sig att de är under stress eller press bör vara extra vaksamma på sitt 

eget beteende och sin sångteknik. 
• Bruxism är vanligt vid stress och det orsakar muskelspänningar som påverkar rösten. 
• Det finns risker med att vid sång vanemässigt arbeta asymmetriskt med olika muskelpar. 
• Ihållande muskelspänningar kan ge symtom så som minskat tonomfång, minskad uthållig-

het, obehag och värk eller smärta i nacke, käke, huvud och hals – och de kan leda till funk-
tionellt organiska röststörningar. 

• Om en sångare i strävan mot exempelvis ett visst musikaliskt uttryck vill frångå det som är 
mest hållbart ur röstvårdssynpunkt bör det vara ett medvetet val. 

• Sång kräver koordination gällande muskelaktivitet i magen respektive halsen – dessa ska 
inte av vana alltid aktiveras samtidigt. 

• Tonhöjd som styrs med hjälp av bukmuskulaturen (och därmed lufttrycket) ger inte samma 
fysiska upplevelse av muskelarbete som den vi känner när vi spänner käken och ”låter kä-
ken fungera som ett falskt stöd”. 

• Larynxmuskulaturen övertar en stor del av röstproduktionen och blir lätt överanstränd ifall 
bukmuskulaturen inte används korrekt. 

• Sångare bör sträva efter en lång nacke, utan att hålla upp eller trycka ner hakan. 
• Det finns ett samband mellan nacken och käkens bett och det är därför lättare att ha en av-

spänd käke när huvudet är i linje med axlarna. 
• En med käken mer sluten mun på högre tonhöjd tvingar larynx att stiga. 
• Stretch av yttre larynxmuskulatur bör ingå i varje sångares vardag. 
• Fysisk träning motverkar ihållande muskelspänningar. 
• Sångare bör hitta aktiviteter som upprepas flera gånger per dag och använda dessa som 

kontrolltillfällen för att få in övningar som rutin i vardagen och omprogrammera hjärnans 
vanemässiga rörelsemönster. 

• Undvik massage av sternokleidomastoideus samt att dra i tungan. 
• Massetermuskeln kan masseras och dess antagonister kan tränas. 
• Verktyg som kan användas för att motverka ihållande muskelspänningar är bland annat kil-

kudde, massageboll och cylinderkudde med hård kärna. 
• Rörfonation kan användas som avspänningsmetod eftersom det ger en struphuvudssänkan-

de effekt samt vidgar både svalgmuskulaturen och de rörliga strukturerna i munhålan vilket 
i sin tur påverkar den yttre larynxmuskulaturen.  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6.Diskussion 

I följande kapitel diskuteras undersökningens resultat i förhållande till tidigare forskning, vald 
metod och vilka följder denna metod fick. Jag har valt att skriva en avgränsad resultatdiskus-
sion med störst fokus på de resultat som jag anser vara extra viktiga för just sångpedagogik. 

6.1.Resultatdiskussion 
De intervjuade var eniga om att muskelspänningar är allra vanligast hos sångare i nacke, käke 
och tunga samt att många sångare behöver göras mer medvetna om god sångteknik och röst-
fysiologi. Av detta ges bilden att dessa fokusområden är vanliga inom samtliga discipliner 
som informanterna representerade. För att motverka röststörningar orsakade av ihållande 
muskelspänningar krävs först en medvetenhet om musklernas arbete vid sång och hur rösten 
kan påverkas av muskelspänningar. De symtom som ihållande muskelspänningar kan ge är 
många. Logopeden och Fysioterapeuten nämnde bland annat minskad uthållighet, obehag och 
värk eller smärta i halsen. Alla dessa stämmer bra in på beskrivningen av diagnosen 
fonasteni.  Fonasteni uppstår vid överansträngning av larynxmuskulatur vilket enligt alla de 113

intervjuade kan bero på bristande sångteknik. Larynxmuskulaturen kan till exempel bli över-
ansträngd om bukmuskulaturen inte används korrekt. En stor risk är enligt Logopeden och 
Fysioterapeuten vanemässig aktivering av halsmusklerna varje gång bukmuskulaturen – rös-
tens motor – är verksam. Det ger ett väldigt kontraproduktivt beteende. Det är även vanligt att 
kompensatoriskt beteende följer med organiska röststörningar, exempelvis förändringar så 
som svullnad vid förkylning. Kompensatoriskt beteende förekommer omedvetet hos alla 
människor och leder ofta till ihållande muskelspänningar, vilket kan vara viktigt för pedago-
ger att påtala i arbete med röstvård. Det kanske inte är så enkelt att det antingen är farligt eller 
ofarligt att sjunga vid förkylning. Frågan sångare behöver ställa sig kanske istället är ”Hur 
påverkar den här förkylningen mitt instrument och vilka sångtekniska risker för det med 
sig?”. 

Studiens resultat visar på att användandet av bukmuskulaturen – andningstekniken – är avgö-
rande för funktionell röstproduktion. Genom att använda bukens uthålliga andningsmuskula-
tur undviks hög bröstkorgsandning som kan orsaka ihållande muskelspänningar i bland annat 
hals, nacke och axlar.  Dessutom kan bukmuskulaturen kontrollera det subglottala trycket.  114 115

Enligt Logopeden har sångare generellt behov av längre röstvila ju högre subglottalt tryck de 
har arbetat med. Det kan vara bra för sångpedagoger att uppmärksamma att tonhöjd som styrs 

 Lindestad & Södersten, 2008.113

 Iwarsson, 2008.114

 Ibid.115
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med hjälp av bukmuskulaturen inte ger samma fysiska upplevelse av muskelarbete som när 
exempelvis käken spänns – något som Logopeden ansåg kunde förklara varför många sångare 
omedvetet spänner käken i försök att kontrollera tonhöjden. Fysioterapeuten nämnde bruxism 
som en orsak till käkspänningar. Bruxism sker oftast omedvetet vilket pedagoger kan behöva 
informera sina elever om. Detta eftersom en spänd käke bland annat gör det svårt att öppna 
munnen ordentligt på höga toner vilket tvingar larynx att stiga och det påverkar resonansen i 
munhålan. Det är ett faktum som spelar stor roll i arbete med klassisk sång, där en låg larynx-
position är eftersträvansvärd. Den starka tuggmuskeln masseter går enligt Fysioterapeuten bra 
att massera. Vänster massetermuskel masseras enklast från insidan av munnen med höger 
tumme och från utsidan med övriga fingrar mot kinden, likadant den högra massetermuskeln 
med vänster hand. Logonomen rekommenderade att sångare stärker massetermuskelns anta-
gonister (de muskler som används för att öppna munnen) genom träningsövningar som exem-
pelvis att gapa mot ett yttre motstånd. Både massage och träning kan vara bra tips för sångpe-
dagoger att ge elever som har problem med spänningar i käken. 

Fysioterapeuten påtalade även det tydliga sambandet mellan nacken och käkens bett som är 
av stor vikt för sångpedagoger i arbetet med kroppshållning. Nackmuskulaturen påverkar 
mycket riktigt muskler i andra kroppsdelar.  God kroppshållning är en förutsättning för den 116

andningsteknik som behövs för välfungerande röstanvändning.  Angående kroppshållning 117

var Fyioterapeutens råd att sträva efter en lång nacke, samt välja en återkommande vardagsak-
tivitet som kontrolltillfälle för att regelbundet påminna sig om detta och därmed försöka om-
programmera hjärnans rörelsemönster: ”Varje gång du går genom en dörrpost är det någon 
som lyfter dig i nackhåren”. Personligen tycker jag att det var en otroligt lätt, konkret och gi-
vande instruktion som alla sångpedagoger bör låta sig inspireras av i arbetet mot muskelspän-
ningar. Kroppshållning är något som sångare behöver jobba med hela tiden i sin vardag – inte 
bara i sångsammanhang. Särskilt med tanke på att lillhjärnan, som har stor betydelse för all 
motorisk inlärning, skapar och lagrar inövade rörelseprogram i och med att de upprepas.  118

Samma sak går att koppla till att det finns risker med att vanemässigt arbeta asymmetriskt 
med olika muskelpar. Jenevora Williams menar att god kroppshållning är något små barn i 
viss mån klarar av att arbeta med.  Detta nämnde även Logonomen. Eventuella motoriska 119

svårigheter hos barn kom inte på tal i intervjuerna, mest troligt på grund av att majoriteten av 
informanterna främst talade om ihållande muskelspänningar hos vuxna. 

Som en del av arbetet mot röststörningar orsakade av ihållande muskelspänningar rekommen-
derade de intervjuade fysisk träning, vilket för med sig stärkta muskler så väl som minskad 

 Bader-Johansson & Elmgren Frykberg, 2013.116

 Arder, 2007.117

 Bader-Johansson & Elmgren Frykberg, 2013.118

 Williams, 2019.119
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stressnivå. Några exempel som nämndes i intervjuerna var konditionsträning, träning som 
ökar kroppens smidighet samt styrketräning av djupa muskelgrupper som har stor betydelse 
för det posturala kontrollsystemet. Personligen tror jag även att generellt ökad kroppsmedve-
tenhet och kroppskontroll – vilket de intervjuade var eniga om gynnar sångrösten – är faktorer 
som motiverar till fysisk träning. Bland annat så underströk Sångpedagogen, Logopeden och 
Fysioterapeuten vikten av att vid styrketräning av magmuskler vara insatt i hur bukmuskula-
turens flexibilitet påverkar sången. Det kan mycket väl stämma att många sångare spänner 
musklerna i halsen i samband med aktivering av bukmuskulaturen, helt omedvetet. Sång-  
pedagogen och Fysioterapeuten nämnde även att träning med stretchband kan användas i ar-
betet mot god hållning samt för att motverka spänningar i trapeziusmuskeln. Det är en av de 
muskler vars muskeltonus märkbart höjs vid stress.  Balansbräda är ännu ett hjälpmedel som 120

gynnar hållningen, menade Sångpedagogen. I vilken ålder rekommendationen fysisk träning 
bör introduceras kan diskuteras. Logonomen brukade inte prata om träning med barn och 
ungdomar överhuvudtaget. Själv anser jag att sångpedagoger kontinuerligt bör likna sång med 
idrott. Sång kräver regelbunden, medveten träning och handlar om muskelarbete där vissa 
muskelgrupper behöver stärkas och koordineras. Det är enligt mig viktig kunskap som bör 
finnas med – mer eller mindre – i arbetet med alla elever oavsett genreinriktining. 

För att motverka spända muskler kan muskeltöjning, även kallad stretch, tillämpas. Detta som 
ett sätt att bibehålla eller öka muskellängd, eftersom spända muskler blir korta och tjocka. 
Både Logopeden och Fysioterapeuten ansåg att stretch av yttre larynxmuskulatur bör ingå i 
varje sångares vardag, och därtill beskrev Fysioterapeuten detaljerat exempel på tillväga-
gångssätt. För mig framstår det som ett logiskt sätt att motverka ihållande muskelspänningar. 
Dock var det ett tillvägagångssätt som varken Sångpedagogen eller Logonomen – som kom-
mer från de mer estetiskt inriktade disciplinerna – nämnde. Logopeden och Fysioterapeuten 
betonade att sångare bör undvika massage av sternokleidomastoideus samt att dra i tungan. 
Utöver träning och stretch rekommenderade Fysioterapeuten användande av massagebollar 
och cylinderkuddar med hård kärna. Jag gjordes också uppmärksam på att rörfonation kan 
användas specifikt som avspänningsmetod samt att rörfonationen även påverkar yttre larynx-
muskulatur. 

Intervjusvaren framhåller att sångare som är under stress eller press bör vara extra vaksamma 
på sitt eget beteende och sin sångteknik. Att psykologiska pålagringar så som oro och stress 
har stor betydelse för kroppens muskeltonus stämmer bra överens med det som går att läsa om 
reflexmässigt höjd muskeltonus vid negativ, okontrollerbar stress när kroppen uppfattar en 
risk eller ett hot.  Eftersom denna skyddsberedskap verkar starkt belastande och nedbrytan121 -

 Bader-Johansson & Elmgren Frykberg, 2013.120

 Bader-Johansson & Elmgren Frykberg, 2013, s. 77.121
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de är den psykologiska parametern otroligt viktig i arbetet mot röststörningar orsakade av 
muskelspänningar. De terapeutiska inslagen i så väl logoped- som sångpedagogyrket innefat-
tar att medvetandegöra det psykiska välmåendets påverkan på musklerna samt uppmuntra till 
att tillämpa ett holistiskt synsätt och vara vaksam på hur olika livssituationer påverkar musk-
lernas grundspänning. Därtill behöver sångpedagoger förstås kunna hantera de olika känslo-
yttringar som kan framkallas hos eleven på lektionstid.  Gällande sångundervisning för barn 122

och ungdomar pratade både Sångpedagogen och Logonomen om att ha fingertoppskänsla och 
försöka tolka hur varje instruktion tas emot. Stämningen i undervisningssalen, likväl som 
sångundervisningens progression, är faktorer som kan påverka elevens muskeltonus.  Inter123 -
vjusvaren indikerar att förebildning är ett pedagogiskt verktyg som ofta förekommer i arbete 
med röst. Att förebilda god röstanvändning kan komma att inspirera eleven.  124

Både Logonomen och Logopeden påtalade att sångare utöver sitt humör bör se över sin röst-
användning i andra sammanhang än just vid sång. Det kan tyckas självklart att god röstvård 
även hänger ihop med talteknik – men talet kan vara svårt att medvetet kontrollera på samma 
sätt som sångare gör med sin sång. Sångpedagogen uppmärksammade faktumet att ett vane-
mässigt konstlat högt eller lågt taltonläge kan ligga till orsak för spänd larynxmuskulatur.  125

Därför kan talövningar vara bra att väva in i exempelvis sånguppvärmningar och annat arbete 
med sångelever. Jag håller emellertid med informanterna i Bergman Widells kandidatuppsats 
om risken att sångare och sångpedagoger inte får tillräckliga kunskaper om talteknik i sina 
utbildningar.  Det är också viktigt att som pedagog ha förståelse för att rösten är tätt sam126 -
mankopplad med människans självbild och att den utgör en del i skapandet av hennes identi-
tet.  Det inlärda sättet att använda rösten lagras i lillhjärnan och kopplas till individuell röst127 -
klang.  Faktumet att människor kan ha en känslomässig anknytning till ljudet av ohälsosam 128

röstanvändning är något som kan göra sångpedagogers arbete både tidskrävande och utma-
nande. Alla röster låter olika och även om sångare kan härma andra så behöver de jobba uti-
från sina egna förutsättningar, använda det ”råmaterial” de blivit givna. Medvetenhet om att 
kvinnor löper större risk för att drabbas av röststörningar kan också behöva förmedlas till ele-
ver som exempelvis jämför sig mycket med andra eller sällan ger rösten tid till återhämtning. 
Funktionen att generellt öka elevers medvetenhet om fysiologi och onödiga muskelspänningar 
framhävs genomgående i studiens resultat som en av de mest centrala i sångpedagogyrket. 
Det ställer krav på sångpedagogers egna fysiologiska kunskaper och på att ha ett uppmärk-
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samt helhetsperspektiv. Allt som frångår det som är mest hållbart ur röstvårdssynpunkt, i strä-
van mot exempelvis ett visst musikaliskt uttryck, bör göras medvetet och endast tillfälligt. 

6.2.Metoddiskussion och vidare forskning 

Utifrån ett fenomenografiskt perspektiv valdes kvalitativa intervjuer med låg grad av standar-
disering och struktur som metod för att kartlägga människors uppfattningar av fenomenet 
röststörningar orsakade av ihållande muskelspänningar. Personerna som ombads delta tackade 
alla ja, vilket var tacksamt, och majoriteten av dem visade sig ha mycket att bidra med till det-
ta arbete. Informanternas olika kunskaper, fokusområden och uppfattningar av fenomenet 
åskådliggjordes från deras perspektiv. Först var tanken att endast genomföra tre intervjuer: de 
med Sångpedagogen, Logopeden och Fysioterapeuten. Det var min hand-ledare som föreslog 
att intervjun med Logonomen skulle läggas till, vilket jag tyckte lät intressant. Dels för att det 
var en yrkesgrupp som jag själv inte kände till så väl, och dels för att den intervjun skapade en 
jämn fördelning mellan discipliner inriktade mot estetik respektive röststörningar. 

Något som inte hade tagits i beräkning vid planeringen av projektet var hur mycket tid  
bearbetnings- och analysprocessen skulle komma att ta i anspråk. De fyra intervjuerna tog 45 
minuter vardera varpå lång tid gick åt till transkribering. Detta var inte optimalt utifrån de 
givna tidsramarna för arbetet. Emellertid var det berikande att ha just dessa fyra discipliner 
representerade i studien. Kanske hade det mest passande egentligen varit att stryka någon frå-
ga ur intervjuguiden och göra halvtimmesintervjuer. 

Vidare forskning inom ämnet skulle kunna innefatta att lägga till de två röstdisciplinerna foni-
ater  och sångare (yrkesverksam, som försörjer sig på sin sång) och göra en liknande inter129 -
vjustudie. Alternativt att dessutom låta flera informanter representera varje disciplin. Det skul-
le kunna ge ytterligare bredd i informanternas utsagor och uppfattningar om fenomenet. Det 
skulle också vara intressant att observera olika sångpedagogers undervisning med fokus på 
fysiologi och ihållande muskelspänningar samt eventuellt följa upp observationerna med att 
ställa några frågor till pedagogerna, eleverna eller båda dessa grupper. Jag undrar vilka kun-
skaper om fenomenet som finns bland erfarna sångpedagoger och hur dessa tar sig uttryck i 
undervisningen. Något som jag då också skulle passa på att undersöka är huruvida de anser 
sig ha fått tillräckliga röstvårdskunskaper i sina utbildningar och huruvida uppfattningarna om 
fenomenet röststörningar orsakade av ihållande muskelspänningar skiljer sig beroende på 
inom vilken musikalisk genre de främst musicerar. 

 En foniater är enligt Nationalencyklopedin en specialistläkare inriktad mot röst-, språk- och talstörningar.  129

”Foniater” i Nationalencyklopedin (NE), http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/foniater [hämtad 
2019-12-02].
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Bilaga 1 – Missivbrev 

Ämne: Förfrågan om deltagande 

Hej XX  
 
Jag heter Hanna Lindberg och går mitt femte år på Ämneslärarprogrammet vid Kungl.  
Musikhögskolan i Stockholm. Som examensarbete undersöker jag hur sångare kan undvika 
och själva behandla röststörningar orsakade av ihållande muskelspänningar. Detta genom  
intervjuer med erfarna personer inom yrkesgrupper som regelbundet arbetar med sångare.  
Intervjuerna kommer att äga rum i Stockholm denna månad. Jag undrar om Du skulle kunna 
tänka Dig delta i undersökningen genom att låta Dig intervjuas? 

Intervjun består av 10-15 frågor (rörande förebyggande så väl som kurativt arbete med ihål-
lande muskelspänningar som påverkar sångrösten) och beräknas ta omkring 45 minuter. Del-
tagandet är frivilligt och Du skulle när som helst ha möjlighet att avbryta Din medverkan utan 
motivering. Arbetet kommer att publiceras, men deltagare i undersökningen ska inte kunna 
identifieras av utomstående. Insamlade uppgifter kommer inte att utlånas eller användas för 
icke-vetenskapliga syften. Din upplevelse är viktig, då dina erfarenheter kan ge sångpedago-
ger och musiklärare ökad medvetenhet och ny kunskap inför arbetet med sina elever.  
 
Om Du har några frågor eller funderingar är Du varmt välkommen att höra av Dig för ytterli-
gare information!  

 
Vänliga hälsningar, 

Hanna Lindberg  
hanna.lindberg@student.kmh.se 

Handledare:  
Annika Falthin  
annika.falthin@kmh.se  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Bilaga 2 – Intervjuguide 

1. Berätta om dina erfarenheter av arbete med röstvård och ihållande muskelspänningar.  
Hur länge har du arbetat som sångpedagog/logonom/logoped/fysioterapeut? 

2. På vilka ställen i kroppen upplever du att det är vanligast för sångare att drabbas av ihållan-
de spänningar? 

Anser du att vissa musklers avspänning är viktigare för röstproduktionen än andra?  
I så fall vilka? 

Upplever du att det finns något speciellt som sångare bör vara extra varsamma på 
sångtekniskt? I så fall vad? 

3. Upplever du att det finns sätt för sångare att behandla röststörningar orsakade av ihållande 
muskelspänningar? I så fall vilka? 

När och/eller hur ofta anser du att spända sångare bör arbeta med detta? 

Hur ser goda förutsättningar för arbetet ut? Något speciellt som bör tänkas på…? 

Berätta om hur du instruerar arbetet. Har du något favoritsätt som oftast brukar  
fungera bra? 

4. Hur undviker sångare att drabbas av röststörningar orsakade av ihållande muskelspänning-
ar? Berätta om hur du arbetar förebyggande. 

När och/eller hur ofta anser du att sångare bör arbeta med detta? 

Hur ser goda förutsättningar för arbetet ut? Något speciellt som bör tänkas på…? 

Berätta om hur du instruerar arbetet. Har du något favoritsätt som oftast brukar för-
stås/fungera? 

5. Kan du tipsa om något [fler] fysiskt verktyg som sångare kan använda i arbetet mot röst-
störningar orsakade av ihållande muskelspänningar?  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6. Finns det något viktigt muskelarbete vid sång som du upplever att många saknar kunskap 
om/förståelse för? I så fall vilka? 

Vad tror du är den största risken med okunskap inom detta område? 

Anser du att det finns muskler som inte bör stretchas/masseras utan mycket goda ana-
tomiska kunskaper? I så fall vilka? 

7. Har du någonting att tillägga i ämnet, som du tror kan vara av betydelse för mitt arbete? 

Har du något mer att ta upp eller fråga om innan vi avslutar intervjun?
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