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ABSTRACT 
This study concerns itself with the changing characteristics of singing within 
popular music. It does so by examining 100 of the most successful songs – 
“most successful” denoting the top selling songs, or the songs with the 
highest chart positions – of the last 100 years, selecting 10 songs from each 
decade. All 100 songs were analyzed with regards to the vocal range the 
singer sang in; the range between the bottommost note and the topmost note 
was measured (referred to as ”låtomfång”). Here it was found that the overall 
range shrunk and lowered during the first half of the 20th century, and then 
expanded and rose during the second half. 

The use of physically produced vocal effects – such as distortion or 
breathy voice – of the 20 most popular songs (two from each decade) was 
also examined. Here it was found that the presence of vocal effects in the 
popular music analyzed in this study has developed along a similar curve to 
that of the vocal ranges. This means that an overall decrease of the use of 
vocal effects happened until the mid 20th century, whereas an overall 
densification of the presence vocal effects took place during the second half 
of the 20th century. It would also seem that the types of vocal effects more 
commonly used in current popular music is less associated with classical 
singing than the vocal effects that were in use in older popular music. 
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1. Inledning 
 

”Popular singing is potentially the most democratic means of music-making 
(anyone who can speak can sing) and has always shown a rich diversity of 
styles (from bebop to doo-wop, techno to hip-hop).”1 

                    
 

I början av 1900-talet skedde ett uppenbart skifte i musikens värld. I och 

med det inspelade verket som fenomen kunde vi plötsligt dokumentera 

musik inte bara genom att skriva ned den, utan även genom att spela in den.2 

Detta kan man säga är ett slags första steg i ett tillgängliggörande – ett slags 

demokratisering – av musik som pågått sedan dess. I större utsträckning än 

tidigare skulle man kunna hävda att musiken blir ett populärt fenomen. 

Begreppet populärmusik kan i sin tur innebära en rad olika distinkta 

musikgenrer som ändå är sammanknutna på vissa sätt.3 Under 1900-talet har 

bland annat en uppfattning av populärmusik med avseende på sång enat 

musikstilen: till skillnad från en klassisk sångare så antas inte en 

populärmusiksångare vara skolad.4 Huruvida den uppfattningen faktiskt 

stämmer eller inte är en alltför svår fråga att svara definitivt på, men den här 

                                 
1  Owen Jander, Ellen T. Harris, David Fallows, John Potter. “Singing”, från Grove Music 
Online. Visat 15 april 2022 (2001). <https://www-oxfordmusiconline-
com.ezproxy.its.uu.se/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-
9781561592630-e-0000025869>. 
2  Simon Ravens. The Supernatural Voice: A History of High Male Singing, (Boydell & 
Brewer Ltd: New York, 2014), s. 186. 
3  Charles Hamm, Charles Hiroshi Garrett, Jacqueline Warwich, Robert Walser. ”Popular 
music”, från Grove Music Online. Visat 12 april 2022 (2014). <https://www-
oxfordmusiconline-
com.ezproxy.its.uu.se/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-
9781561592630-e-1002259148>. 
4  John Potter, Neil Sorrell. A History of Singing, (Cambridge University Press: Cambridge, 
2012), s. 240. 
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uppfattningen har sannolikt inneburit konsekvenser för populärmusikens 

ställning både i samhället och i forskningsvärlden.  

Vad som utgör en skolad röst är i sig svårt att fastställa när det gäller 

sångare inom just populärmusik, då begreppet populärmusik innefattar så 

många olika sångstilar. Det finns exempelvis soulsångare som Stevie 

Wonder, jazzsångerskor som Norah Jones och operasångerskor som Malena 

Ernman som alla har släppt musik som utan problem kan placeras i ett 

populärmusikfack. Den här både stilmässiga och tekniska mångfalden inom 

populärmusik gör det svårt att bedöma en ”populärmusikalisk röst” efter ett 

singulärt ideal, då populärmusiksångares bakgrunder ser så olika ut med 

avseende på sångträning; det finns helt enkelt inte en enhetlig 

”populärmusik-skola” för sångröster. Trots det har ändå modernare 

populärmusikalisk sång en viss enhetlighet i sin karaktär som säkert många 

skulle kunna placera just i en populärmusikalisk kontext. 

Helt andra ideal än de som råder för klassisk sång råder inom det här 

populärmusikaliska soundet, och även om dessa ideal förändrats över tid är 

det identifierbara populärmusikaliska soundet i sig ett vittnesmål om att 

dessa ideal likväl råder. Bland annat är användandet av vissa fysiologiskt 

skapade rösteffekter mycket vanligt förekommande inom populärmusiken – 

rösteffekter som inte ses som önskvärda inom klassisk sång (exempelvis en 

överdrivet luftig röst). Studiet av rösteffekter inom populärmusiken – trots 

att de är vanligt förekommande – är dock ett relativt outforskat område inom 

musikvetenskapen och tämligen underrepresenterat. Eftersom populärmusik 

inte är stilmässigt enhetligt skulle mer data inom det här forskningsområdet 

kunna visa på vilka karaktärsdrag i en ”populärmusikröst” som bidrar till 

eller åtminstone korrelerar med en framgångsrik poplåt. Hur en sådan 

populärmusikröst låter kan vara kopplat till (och kanske till och med styrt 

utav) flera olika faktorer som genre- och stiltrender såväl som teknologiska 

framsteg och begränsningar. Beroende på hur styrande dessa faktorer kan 
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tänkas vara kan man – för att återvända till det inledande citatet – fråga sig 

hur demokratisk populärmusikalisk sång egentligen är. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med den här uppsatsen är att skapa en större förståelse för 

låtomfångets – som innebär avståndet mellan den högsta och lägsta sjungna 

tonen i en låt – såväl som de av sångaren fysiologiskt skapade 

rösteffekternas betydelse för de senaste 100 årens mest framgångsrika 

populärmusik. I den här studien kommer den mest framgångsrika 

populärmusiken representeras av Tsort-databasens listor sammanställda utav 

både existerande topplistor samt musikförsäljning.5 Inom ett tillsynes något 

bortglömt hörn av forskningsfältet är min ambition att avgöra om det finns 

några tydliga samband mellan en sånginspelnings karaktär och den 

tillhörande låtens framgång. Detta kommer att göras genom att besvara 

följande frågeställning: 

• Hur har rösthanteringen inom populärmusik förändrats med 

avseende på låtomfång och rösteffekter under de senaste 100 åren? 

• Vilka teknologiska framsteg samt stil- och genreskiften kan ha 

föranlett dessa förändringar? 

 

1.2 Avgränsning 
 

En del utav avgränsningen blir tydlig i den andra frågeställningen. Då 

rösthantering inom populärmusiken kan ha påverkats av en rad olika faktorer 

                                 
5  “Song Years Chart”, från Tsort, visat 25 februari 2022. 
<https://tsort.info/music/years0.htm>  
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har det blivit naturligt att avgränsa den här studien något i det avseendet. 

Istället för att söka efter alla möjliga sätt sångtrender kan ha påverkats 

kommer studien endast ägna sig åt sökande efter orsaker till förändring inom 

rösthantering som kan finnas inom genre- och stilförändringar inom 

populärmusiken, samt tekniska framgångar inom inspelningsteknik som kan 

ha lett till både begränsade eller ökade möjligheter till variation inom 

sånginspelning. Även om exempelvis ekonomiska och politiska krafter med 

stor sannolikhet har påverkat hur trender i rösthantering inom populärmusik 

har skiftat så kommer den här uppsatsen medvetet att rikta intresset mot de 

ovan angivna möjliga anledningarna till förändring. 

Uppsatsens första frågeställning kräver också viss avgränsning. Detta 

gäller främst hur begreppet populärmusik operationaliseras samt hur många 

låtar som tillåts vara med i studien. Populärmusik i den här studien 

inbegriper den mest framgångsrika topplistemusiken enligt Tsort-databasens 

listsammanställningar som nämnts ovan (en utförligare beskrivning av 

Tsorts listor återfinns i presentationen av källmaterialet i avsnitt 2.1). Utöver 

den rent begreppsliga avgränsningen av populärmusik dikterar även 

tidsramen antalet låtar, som har begränsats till 100 låtar som valts ut för den 

första forskningsfrågan (se Appendix och Källförteckning). Urvalet av dessa 

låtar har även det präglats av nödvändig avgränsning och vissa typer av låtar 

har i och med det bortsetts ifrån. För att en låt ska inkluderas i urvalet på 

dessa 100 låtar var kraven att det ska finnas en tydligt central, melodisk 

sångprestation utav en enskild urskiljbar sångare. Många låtar som hamnade 

högt på listorna under 1920- till 1940-talen var instrumentala och 

exkluderades därför. Även raplåtar och låtar med mindre, icke-centrala 

sångprestationer exkluderades från urvalet. Eftersom den här studien ägnar 

sig åt att undersöka hur kraven på enskilda manliga och kvinnliga 

solosångare inom populärmusiken kan sägas ha förändrats över tid så fick 

även duettlåtar samt vissa låtar framförda av vokalgrupper – de utan en 
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tydligt frontad soloröst – exkluderas från analysen. Hur det här avgränsande 

urvalet gått till sammanfattas även i Flowchart 1 i avsnitt 2.1. 

1.3 Disposition 
 

Ovan har en presentation av uppsatsens frågeställningar angetts samt en 

sammanfattning av avgränsningarna arbetet har krävt. Nedan följer en 

översikt av forskningsläget samt ett avsnitt med teori och viktiga begrepp. 

Det senare avsnittet innefattar en förtydligande diskussion kring begreppen 

populärmusik och pop, en ordlista med viktiga begrepp och tillhörande 

definitioner, samt en genomgång av teorin som analysen kommer att nyttja. I 

Metod och Material följer sedan en mer utförlig presentation av 

källmaterialet – och hur urvalet av källmaterial har gått till – i form av Tsorts 

databas. I det här avsnittet kommer även strategin för insamling och analys 

av data grundligt att gås igenom. Efter den här metodgenomgången följer ett 

bakgrundsavsnitt som ger en historisk översikt av 1900- och det tidiga 2000-

talets populärmusik, samt ljudinspelningsteknikens utveckling under den här 

perioden. Analysen som följer kommer sedan vara indelad i tre delar. 

Analysens första del innefattar en presentation och kort diskussion av data 

relaterat till uppsatsens första frågeställning, medan analysens andra del 

innebär detsamma för uppsatsens andra frågeställning. Analysens tredje del 

innebär en mer renodlad diskussionsdel som jämför och för samman 

resultaten från undersökningens två delar (som i sin tur ämnar besvara 

arbetets två frågeställningar) i syfte att kontextualisera studiens 

forskningsresultat inom forskningsfältet.    
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1.4 Forskningsläge 
 
Några kvantitativa studier av förändring av röstregister eller användandet av 

rösteffekter över tid har inte kunnat hittas i litteratursökningen som gjorts i 

samband med det här arbetet, varken inom populärmusik eller i någon annan 

typ av musik. Just den typen av studie som det här arbetet ägnar sig åt verkar 

alltså inte ha gjorts. De mest för den här studien användbara sekundära 

källorna anges i avsnitt 1.5.3 där uppsatsens teori gås igenom. Nedan följer 

en kort genomgång av några studier som är besläktade på olika sätt med 

arbetet jag utför i den här uppsatsen. 

Studier som ägnar sig åt den populärmusikaliska rösten finns det gott om, 

men de flesta utav dessa studier bedrivs på ett sätt som inte påminner i någon 

större utsträckning om mitt arbete. Det ter sig exempelvis vanligare att 

studier ägnar sig åt ett synkront perspektiv – d.v.s. att de inte undersöker 

förändring över tid – än att de ämnar skapa något slags kronologisk 

genomgång av en utveckling. Ett exempel på detta är Veronika Muchitsch 

avhandling som undersöker sångröster i relation till framför allt kön. 

Muchitsch menar att sångteknik kan – utöver att vidga röstens klangliga och 

rytmiska omfång – användas för att böja rösten mot att passa in i och/eller 

förstärka normativa diskurser om kön och identitet.6 Muchitsch använder 

begreppet ”vokala figurationer” för att åsyfta hur sångröster bland annat 

könas och könar i relationella processer mellan sångare och lyssnare.7 

Utöver Muchitsch avhandling har även forskning inom fältet bedrivits som 

fokuserat mer på fysiskt mätbara aspekter av sångrösten. Sundberg och 

Thalén undersökte hur det subglottala trycket (lufttrycket som uppstår under 

stämbanden i samband med att man använder rösten) förändras med 

avseende på genre. Borch och Sundberg gjorde en liknande studie men 

                                 
6  Veronika Muchitsch. Vocal Figurations: Technique, Technology, and Mediation in the 
Gendering of Voice in Twenty-First-Century Pop Music, (Institutionen för Musikvetenskap, 
Uppsala Universitet: Uppsala, 2020), s. 204. 
7  Muchitsch. Vocal Figurations, s. 201. 
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inkluderade andra genrer i sin undersökning. Resultaten i studierna kan 

sammanfattas som att det subglottala trycket generellt sett var högre i genrer 

som blues, rock, soul och pop än i klassisk sång och jazz. Eftersom det högre 

subglottala trycket oftast innebär en mer intensiv ton och högre volym 

innebär det alltså att dessa genrer kan sägas präglas av just den typen utav 

tonproduktion.8 För att förtydliga innebörden av just subglottalt tryck i den 

här diskussionen är det dock viktigt att tillägga att det inte är ett mått på 

projektion av ljud, då klassiska (framförallt opera-) sångare ofta är otroligt 

skickliga på att framföra sång som har förmågan att höras över en hel 

orkester. Vidare kan man säga att även om Borchs, Sundbergs och Thaléns 

studier inte har använts i någon större utsträckning i mitt arbete så håller 

resultaten en viss relevans. I kontexten av mitt arbete erbjuder deras 

studieresultat en koppling mellan röstkvalitet och genre, vilket i sin tur kan 

bidra till en förklaring till varför sångrösten använts på ett visst sätt under en 

tidsperiod när en viss genre varit mer dominant inom populärmusiken. 

Utöver studierna som angetts ovan har ett antal vetenskapliga artiklar om 

populärmusikalisk sång både i relation till inspelningsteknik och till 

populärmusikens historia publicerats. Många av dessa titlar kommer från 

tidskriften Journal of Singing, som exempelvis ”The evolution of singing in 

the age of audio technology”. I artikeln går författaren Cafaro igenom hur 

sång anpassats efter olika typer av live-framträdanden samt huruvida den 

spelas in eller inte.9 Utöver det går artiklar som ”Auto-Tune, Labor, and the 

Pop-Music Voice” igenom röstanvändning och sångares skicklighet i 

relation till nya studioverktyg som pitch correction (i.e. Auto-Tune).10 Även 

                                 
8  Johan Sundberg, Margareta Thalén. ”Describing Different Styles of Singing: A Compari-
son of a Female Singer's Voice Source in ’Classical’, ’Pop’, ’Jazz’ and ’Blues’”, 
från Logopedics, Phoniatrics, Vocology, vol. 26 (2001), s. 82–93; Daniel Borch, Johan Sund-
berg. ”Some phonatory and Resonatory Characteristics of the Rock, Pop, Soul, and Swedish 
Dance Band Styles of Singing”, från Journal of Voice, vol. 25 (2011), s. 532–537. 
9  Aaron Cafaro, Robert Edwin. ”The Evolution of Singing in the Age of Audio Techno-
logy”, från Journal of Singing, vol. 77 (2021), s. 397–402. 
10  Catherine Provenzano. ”Auto-Tune, Labor, and the Pop-Music Voice”, från The Relentless 
Pursuit of Tone: Timbre in Popular Music, (Oxford University Press: New York, 2018). 



 11 

Grove Music Onlines artiklar om bland annat populärmusik har till viss del 

informerat tolkandet av datan i den här analysen.11 Ytterligare artiklar 

skrivna på samma teman som de som angetts tidigare i det här stycket har 

använts i analysen. De artiklar som presenterats ovan utgör endast 

representativa exempel på hur den här delen av litteraturen sett ut. 

Avslutningsvis vill jag säga något om kvantitativa studier inom 

forskningsfältet musikvetenskap, eftersom min studie onekligen ägnar sig 

åtminstone delvis åt just kvantitativ analys. Det kvantitativa området inom 

musikvetenskap som också ägnar sig åt populärmusik verkar präglas av ett 

fokus på informationsinsamling. Undersökningarna ägnar sig åt vilken 

potential datainsamlingsverktyg har när det gäller just musik. Den här typen 

av forskning är även känd som MIR (music information retrieval) och faller 

inte riktigt under humanioravetenskapernas tak, utan är istället mer 

naturvetenskapligt i sin metodik. Mauch et al. undersöker exempelvis hur 

olika – av en dator kvantifierbara – aspekter i amerikansk populärmusik har 

förändrats genom de senaste 50 åren; dessa aspekter inkluderar bland annat 

harmoniska förändringar, rytmisk intensitet och användandet av olika 

vokaler i sången.12 Andersen undersöker med liknande verktyg – med fokus 

bland annat på rytmiska karaktärsdrag – 89 olika DJ-set.13 Även om dessa 

studier fokuserar på att testa gränserna hos informationsinsamlande verktyg 

och på så vis ligger relativt långt ifrån vad jag ägnar mig åt i min studie så 

har de ändå den kvantitativa aspekten gemensamt med mitt arbete; även min 

studie har som mål att säga något om musik baserat på en större mängd 

mätbara data. 

                                 
11  Hamm et al. ”Popular music”. 
12  Mattias Mauch, Robert M. MacCallum, Mark Levy, Armand M. Leroi. ”The evolution of 
popular music: USA 1960–2010”, från Royal Society open science, vol. 2 (2015), s. 150081–
150082. 
13  Jesper Steen Andersen. How to Think Music with Data, (Köpenhamn: Det Humanistiske 
Fakultet, Københavns Universitet, 2017), s. 154. 
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1.5 Teori och centrala begrepp 
 

Det här avsnittet innehåller teorigrunden för det här arbetet. Först förtydligas 

begreppet ”populärmusik” som hela analysen kretsar kring. Detta 

förtydligande görs bland annat genom att visa på skillnaderna mellan 

populärmusik och pop, då pop som genrebegrepp inte är av intresse i mitt 

arbete. I avsnitt 1.5.2 presenteras även för analysen viktiga begrepp, och i 

avsnitt 1.5.3 presenteras teorimallar som använts för att tolka datan som 

samlats in för analys.  

 

1.5.1 Populärmusik och Pop som åtskilda begrepp 
 
Kortare definitioner av begreppen ”populärmusik” respektive ”pop” anges i 

avsnitt 1.5.2. Dessa två begrepp klumpas dock gärna ihop med varandra och 

det råder viss förvirring kring definitionerna av dem. Av den anledningen 

kommer jag här att föra en kort – åtminstone för det här arbetet – 

förtydligande diskussion kring begreppens respektive innebörder. 

Även om ”pop” rent etymologiskt härstammar från ordet ”popular” så är 

begreppen ”populärmusik” och ”pop” inte synonyma. Jacqueline Warwick 

skriver i sin artikel om just ”pop” att begreppet – till skillnad från 

”populärmusik” – åsyftar en faktisk genre inom populärmusiken. Hon 

utvecklar sitt resonemang genom att förklara att ett populärmusikaliskt verk 

inte måste ha karaktärsdragen av en poplåt och tar här Nirvanas 

grunge/alternative-låt ”Smells Like Teen Spirit” – som blev otroligt populär 

och därmed klassas som populärmusik– som ett exempel. På samma sätt 

menar Warwick att en poplåt inte måste bli populär för att klassas som 

”pop”, utan att den istället behöver utmärkas av vissa musikaliska 

karaktärsdrag för att falla inom den genrekategorin. Warwick tillägger även 

att poppens flitiga inlån från andra genrer som bland annat rock och hip hop 
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gör det svårt att definiera genren rent stilmässigt. Det går dock att urskilja 

några generella karaktärsdrag i genren pop, menar Warwick. Ofta förknippas 

genren med ungdom (och ibland barndom) och har en något klichéartad och 

sentimental stil i textinnehållet. Warwick utvecklar detta uttalande om 

textinnehåll och menar på att det vanligaste är att texterna handlar om 

personliga teman så som relationer, snarare än politiska ämnen. Från ett 

musikteoretiskt perspektiv – även om det förstås inte stämmer för alla 

poplåtar – kan man säga att det är vanligt att poplåtar innehåller diatoniska 

melodier, samt gärna komponeras i durtonarter.14 

När det gäller begreppet ”populärmusik” menar Shuker på att det inte är 

helt oproblematiskt att definiera det endast utifrån adjektivet ”populär”, då 

han hävdar att västerländsk konstmusik i detta fall egentligen är tillräckligt 

populär för att falla under begreppet ”populärmusik”.15 Det kräver alltså 

tydlighet när en diskussion kring ”populärmusik” ska föras, och det finns ett 

stort behov av avgränsning. I det här arbetet kommer jag till stor del utgå 

ifrån Warwicks ovan angivna definitioner av begreppet ”populärmusik”. För 

att räta ut eventuella frågetecken kring exakt vad adjektivet ”populär” åsyftar 

mer exakt kommer jag att avgränsa begreppet ”populärmusik” till den 

musiken som säljer allra mest samt hamnar högst upp på topplistor. På så vis 

utgår jag från en rent kommersiell och ekonomisk definition av begreppet 

”populärmusik”. 

 

1.5.2 Centrala begrepp 
 

Här följer en lista på viktiga begrepp som kommer att användas i analysen: 

                                 
14  Jacqueline Warwick. “Pop”, från Grove Music Online. Visat 25 april 2022 (2014). 
<https://www-oxfordmusiconline-
com.ezproxy.its.uu.se/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-
9781561592630-e-1002259112>. 
15  Roy Shuker. “Introduction: ‘What’s Goin’ On?’”, från Understanding Popular Music 
Culture, (Routledge: London, 2008), s. 7.  
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• Låtomfång 

o Detta åsyftar det fullständiga röstomfånget man förväntas ha 

för att kunna sjunga en specifik låt precis som den är skriven 

(med avseende på tonhöjd). Kort och gott innebär det 

avståndet mellan den lägsta och högsta tonen i låten. 

Liknande termer som ”tessitura” övervägdes här, men 

”tessitura” åsyftar i vanliga fall det normala röstläget för en 

operaroll och blir därför olämplig i sammanhanget. Detta på 

grund av att den här studien inte ägnar sig åt klassisk sång, 

men även för det här arbetet fokuserar på det fullständiga 

omfånget som krävs för att sjunga en låt, inte bara det 

normala röstläget. 

• Pitch Correction 

o Detta åsyftar alla verktyg som används/använts för att rätta 

till tonhöjden på en sång-inspelning eller ett 

liveframträdande (exempelvis digitala programvaror som 

Auto-Tune eller Melodyne). 

• Pop 

o Det händer att det här begreppet används synonymt med 

populärmusik, men det ter sig vanligare i vetenskapliga 

texter att termen pop åsyftar en specifik genre, vilket också 

är sättet på vilket begreppet kommer att användas i den här 

studien. Karaktärsdragen i genren är ofta svåra att definiera i 

korta ordalag, därför finns en mer detaljerad diskussion 

kring genren pop och begreppet populärmusik i avsnitt 

1.5.1. 

• Populärmusik 

o I det här arbetet används begreppet ”populärmusik” för att 

inbegripa den mest kommersiellt framgångsrika musiken. 

Detta innebär att begreppet i sig inte är genrebundet, utan att 
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stilen på musiken som sitter ihop med definitionen snarare 

sitter ihop med vilken musikstil folk lyssnar mest på under 

en viss tid; kort sagt musiken som hamnar på topplistorna. 

• Rösteffekter 

o I den här uppsatsen kommer begreppet ”rösteffekter” 

innebära sätt som man kan förställa eller ändra sin 

röstklang/röstkaraktär på i ansatsröret (d.v.s. i 

halsen/munnen, där ljudet produceras). Detta begrepp 

åsyftar alltså INTE effekter som läggs till i 

mixning/produktion så som reverb, EQ och kompression. 

• Subglottalt tryck 

o Detta åsyftar lufttrycket under stämbanden vid 

ljudproduktion;16 högt subglottalt tryck innebär ofta en hög 

ljudvolym. 

 

I en separat lista nedan anges de begrepp som beskriver rösteffekterna som 

inkluderats i analysen. Listan är baserad både på egna observationer som 

gjorts efter lyssning gjorts av källmaterialet samt en sammanställning av ett 

urval av rösteffekter som presenterats i diverse litteratur. Litteraturen listan 

är baserad på består främst av CVTs (Complete Vocal Technique) bok om 

sångteknik, Kims (et al) studie om sångstil i K-pop och Malaweys bok A 

Blaze of Light in Every Word.17 CVTs bok må vara en instruerande sångbok, 

men eftersom den här studien rör just hur sång låter i praktiken bedömdes 

den som lämpligt material. Rösteffekterna som kommer att inkluderas i 

studien anges nedan med tidstämplar på exempel från låtarna som 

                                 
16  Daniel Borch. Sång inom populärmusikgenrer: konstnärliga, fysiologiska och pedagogiska 
aspekter, (Institutionen för musik och medier, Luleå tekniska universitet: Luleå, 2008), s xii. 
17  Cathrine Sadolin. Complete Vocal Technique, (SHOUT Publications: Köpenhamn, 2008); 
Keunhyoung Luke Kim, Jongpil Lee, Sangeun Kum, Chae Lin Park, Juhan Nam. "Semantic 
Tagging of Singing Voices in Popular Music Recordings", från IEEE/ACM Transactions on 
Audio, Speech, and Language Processing, vol. 28 (2020), s. 1656-1668; Victoria Malawey. A 
Blaze of Light in Every Word: Analyzing the Popular Singing Voice, (Oxford University 
Press: New York, 2020). 
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inkluderats i analysen. Viktigt att tillägga är att eftersom tidsstämplar 

används stämmer de bara överens med en specifik inspelning utav varje låt. 

Dessa inspelningar anges det Spotify-länkar till i Appendix. 

 

• Avsiktliga skarvar 

o En tydlig, medveten ”flipp” från ett register till en annat, 

ofta från bröstklang/talröst till falsett. Detta är vanligt inom 

joddling. Ett exempel på detta är stora delar av sången från 

Jimmie Rodgers ”T for Texas”.18 

• Belting 

o Med detta menas en rop-liknande ton producerad med hög 

volym högt upp i registret på en öppen vokal som /eː/ eller 

/ɔː/. Ett tydligt exempel på detta är de höga tonerna som 

Ricky Martin sjunger i ”Livin’ la Vida Loca” mellan 0:51–

0:53.19 

• Creak 

o Ett slags knarr som oftast förekommer i början eller slutet av 

en ton. Detta förmedlar ofta en känsla av intimitet eller att 

sångaren håller på att ”bryta ihop” emotionellt och att denne 

nästan inte klarar av att sjunga. Ett exempel på detta kan 

vara ansatsen i sångfrasen Britney Spears sjunger 0:18 in i 

”…Baby One More Time”.20 

• Distorsion 

o Ett slags brus som läggs på tonen som ofta förmedlar en 

känsla av intensitet eller ilska/aggression. Ett exempel på 

detta är stora delar av Nickelbacks låt ”How You Remind 

Me”, men kanske särskilt 0:39–0:43.21 

                                 
18  Jimmie Rodgers. ”T For Texas”, Blue Yodel, Victor Talking Machine Company (1928). 
19  Ricky Martin. ”Livin’ La Vida Loca”, Ricky Martin, Columbia Records (1999). 
20  Britney Spears. ”…Baby One More Time”, …Baby One More Time, Jive Records (1998). 
21  Nickelback. ”How You Remind Me”, Silver Side Up, Roadrunner Records (2001). 
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• Glidningar  

o Detta innebär en steglös förändring av tonhöjden i antingen 

stigande eller fallande riktning. För att inkludera både 

förekomsten av portamentoglidningar (som oftast inte görs 

med full styrka i rösten) såväl som vanligt glissando så 

används termen ”glidningar” som ett samlingsbegrepp av 

alla former av glidningar mellan – eller till och från – toner. 

Ett tydligt exempel på en glidning kan återfinnas i början av 

Bing Crosbys ”White Christmas” (0:10).22 

• Oren intonation 

o Intonation innebär hur sångarens attityd till en rent 

producerad ton är.23 En sångprestation kan helt enkelt vara 

mer eller mindre rent intonerad, antingen medvetet eller 

omedvetet, vilket kan medföra flera olika känslor till 

sången. Det vanligaste är att sångarens målsättning är att 

sjunga rent, vilket gör att just sång med oren intonation 

benämns som en rösteffekt. Ett exempel på en medvetet 

mindre rent intonerad sångprestation skulle kunna vara 

”Bette Davis Eyes” med Kim Carnes, där sången genom 

stora delar av låten låter nästan som tal.24  

• Ljus klang 

o Detta innebär att medvetet få rösten att låter yngre, ettrigare, 

eller ljusare, utan att påverka tonhöjden. Detta uppnås ofta 

genom att positionera struphuvudet högre än det vanligtvis 

är positionerat vid tal. Ett exempel på detta skulle kunna 

vara den något avsmalnade, spetsiga, falsetten Bee Gees 

använder sig av genom hela ”Stayin’ Alive”.25  

                                 
22  Bing Crosby. ”White Christmas”, Merry Christmas, Decca Records (1945). 
23  Malawey. A Blaze of Light in Every Word, s. 34. 
24  Kim Carnes. ”Bette Davis Eyes”, Mistaken Identity, EMI America Records (1981). 
25  The Bee Gees. ”Stayin’ Alive”, Saturday Night Fever, RSO Records (1977). 
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• Luft på tonen 

o Detta innebär att sångaren producerar en ton som är luftigare 

än deras talröst eller deras sångröst är i vanliga fall. Ofta ger 

detta en känsla av intimitet och närhet på ett lågmält sätt. Ett 

bra exempel på detta är hur Bryan Adams sjunger i större 

delen (men särskilt i början) av ”(Everything I Do) I Do It 

For You”.26 

• Mörk klang 

o Detta innebär att sångaren skapar en mörkare klang utan att 

nödvändigtvis sjunga i ett lägre tonläge. En sådan mörk 

klang uppnås oftast – men inte alltid bara – med att 

positionera struphuvudet lägre än det vanligtvis är vid 

tonproduktion. Oftast låter det här lite klassiskt i tonen, eller 

något spökligt. Detta förekommer inte särskilt ofta i nyare 

populärmusik, men Cher använder sig en del av den här 

typen av klang, särskilt mellan 2:26–2:30 i ”Believe”.27 

• Nonsensstavelser 

o Detta kan innebära allt från användandet av i popsånger 

vanliga interjektioner som ”oh” och ”yeah” till en mer 

jazznära sångpraktik som scatting. Ett bra exempel på 

effekten nonsensstavelser är Michael Jacksons ”hee hee”-

läten som han sjunger flera gånger i många av sina låtar, 

bland annat i ”Billie Jean”.28 Doo-wop är också en stil som 

utmärker sig för den här typen utav rösteffekt. I låten 

”You’ll Never Know” av Dick Haymes kan 

                                 
26  Bryan Adams. ”(Everything I Do) I Do It for You”, Waking Up the Neighbours, A&M 
Records (1991). 
27  Cher. ”Believe”, Believe, Warner Records (1998). 
28  Michael Jackson. ”Billie Jean”, Thriller, Epic Records (1983). 
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bakgrundssångarna höras sjunga nonsensstavelserna ”bah 

bah boo boo bah boo bah” mellan 0:23–0:26.29    

• Ornamenteringar 

o Detta åsyftar snabba melodifraser som ofta sjungs på 

vokalljud i soul eller Motowninspirerad pop. Stevie Wonder 

är en sångare som är känd för just detta, vilket man tydligt 

kan höra i hans låt ”I Just Called To Say I Love You” bland 

annat vid 1:45 och 2:10.30 

• Vokalmoduleringar 

o Med detta menas att man ändrar på uttalet av en vokal så att 

den låter mindre som den skulle gjort om den talats. Ett 

exempel på detta kan vara att engelskans ”me” uttalas som 

/meɪ/ istället för /mi:/. Ett tydligt exempel på detta är Joan 

Jett vid 0:53 i sin låt ”I Love Rock ’N Roll”.31  

• Vibrato 

o Ett upprepat svajande av tonhöjden. Vibrato (eller avsaknad 

av vibrato) ses ofta bort ifrån analys av popsång men spelar 

en stor roll för hur sång levereras.32 Det finns många sångare 

som använder sig av ett tydligt vibrato. Exempel på detta är 

Céline Dion och Freddie Mercury i sina respektive låtar 

”My Heart Will Go On” och ”Bohemian Rhapsody”.33 

Sångare som Sting, å andra sidan, utmärker sig genom att 

knappt använda vibrato alls. Detta är tydligt i låten ”Every 

Breath You Take” som han framför med The Police.34 

                                 
29  Dick Haymes. ”You’ll Never Know”, Stardust, Columbia Records (1943). 
30  Stevie Wonder. ”I Just Called to Say I Love You”, The Woman in Red, Motown Records 
(1984). 
31  Joan Jett and The Blackhearts. ”I Love Rock ’n Roll”, I Love Rock ’n Roll, Boardwalk 
Records (1981). 
32 Malawey. A Blaze of Light in Every Word, s. 38. 
33  Céline Dion. ”My Heart Will Go On, Let’s Talk About Love, Columbia Records (1997); 
Queen. ”Bohemian Rhapsody”, A Night at the Opera, EMI Records (1975). 
34  The Police. ”Every Breath You Take”, Synchronicity, A&M Records (1983). 
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1.5.3 Teori 
 
Teorin som använts i strukturerandet av insamlandet av data – d.v.s. hur det 

som analyserats extraherats ur källmaterialet – är främst rotad i 

innehållsanalys, vilket har tillägnats ett eget avsnitt i metod och material 

(2.2.1). Teorin som i sin tur använts för att tolka datan i det här arbetet består 

mestadels av idéer och begrepp från litteratur som beskriver användandet av 

tonhöjd och rösteffekter för att förmedla olika känslor. Även litteratur som 

berör textanalys i ett populärmusikaliskt sammanhang har använts för att 

bättre kunna kontextualisera sångprestationernas innebörd. Utöver detta har 

bland annat CVTs (Complete Vocal Technique) bok om sångteknik använts 

för att kunna skapa en lista med gedigen terminologi som beskriver ljuden 

sångarna i analysen producerar.35 Listan med dessa termer angavs i avsnitt 

1.5.2. Nedan följer en sammanfattande beskrivning av teorin som använts för 

att avgöra innebörden av tonhöjd, rösteffekter och låttexter. 

David Machin är aktiv lektor vid Cardiff University School of Journalism 

med en bakgrund i bland annat media och kulturvetenskap. Machins bok 

Analysing Popular Music: Image, Sound, Text har varit till stor hjälp för 

teoribildningen som ligger till grund för det här arbetet. Det fjärde kapitlet i 

Analysing Popular Music ger en konkret modell för att analysera innebörden 

av låttexter. Fokus här ligger på att sammanfatta innebörden av en text 

genom att identifiera det centrala skeendet, de viktigaste aktörerna och vad 

som karaktäriserar eller motiverar dem, samt plats eller miljö som det hela 

utspelar sig i. Hur man identifierar och sammanfattar miljön och de 

viktigaste aktörerna kan se lite olika ut beroende på låt, men det centrala 

skeendet menar Machin på att man effektivt kan sammanfatta i ett så kallat 

”aktivitetsschema”.36 Ett aktivitetsschema av skeendet i Sinhéad O’Connors 

låt ”Nothing Compares 2 U” skulle exempelvis kunna se ut såhär: 

                                 
35  Sadolin. Complete Vocal Technique. 
36  David Machin. ”Analysing Lyrics: Values, Participants, Agency”, från Analysing Popular 
Music: Image, Sound, Text, (SAGE Publications Ltd: London, 2010). 
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Berättarjaget har gått igenom ett uppbrott –>  

Berättarjaget är hjärtekrossat –>  

Berättarjaget försöker att komma över den förlorade 

kärleken, men lyckas inte. 

Ett aktivitetsschema likt detta kan förstås vara mer eller mindre detaljerat än 

det här exemplet, men det väsentliga är att återge handlingen i texten i 

överskådliga drag. 

I det femte kapitlet i Machins bok sammanställer han idéer om vad olika 

tonhöjder kan innebära. Machin menar exempelvis att låga tonlägen kan 

förmedla en rad olika känslor, som bland annat närhet och avslappning, men 

även mörker, ondska och orörlighet. De höga tonlägena kan istället förmedla 

mer intensivt expressiva känslor som ansträngning och aggitering, men även 

ljus, sanning och det himmelska. Machin menar även på att ett stort 

låtomfång kan förmedla spänning, förvåning, eller fara, medan ett snävare 

låtomfång kan förmedla en känsla av tristess eller till och med misär. Det ter 

sig helt enkelt som att man sammanfattande kan säga att Machins teori säger 

att höga och breda låtomfång innebär högre intensitet och affekt än låga och 

snäva låtomfång. 

Som ett komplement till Machins idéer om tonhöjd har även kapitlet 

”Delivery” ur Allan Moores bok Song Means använts. Allan Moore har – 

utöver sin bakgrund som professor i populärmusik vid Surreys Universitet – 

erfarenhet som både kompositör och musiker,37 vilket gjorde att hans 

tankemodeller för analys av uttryck i populärmusik varit utav intresse de 

också. Moore presenterar, likt Machin, idéer om vad olika tonlägen kan 

innebära rent uttrycksmässigt för en populärmusikalisk låt, men han utgår 

mer uttalat från den enskilda sångarens röst. Moores definition av ett ”högt” 

register sitter alltså mer ihop med vad som är högt för just den sångaren. 

Med avseende endast på tonhöjden i sång menar Moore exempelvis att en 

                                 
37  Allan F. Moore. “ALLAN MOORE. MUSICOLOGIST, PIANIST, COMPOSER”, från 
allanfmoore.org.uk, visat 12 maj 2022. <http://www.allanfmoore.org.uk>. 
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sångare som sjunger i ett bekvämt register förmedlar en avsaknad av något 

häpnadsväckande eller onormalt rent känslomässigt; om sångaren istället 

närmar sig ytterligheterna av sitt register uppstår mer känslomässig 

expressivitet och variation i uttrycket. Exempelvis menar Moore på att ett 

lågt register kan förmedla ett slags tyngd eller melankoli, även om det är 

väldigt kontextuellt och beror på genre då låga toner i heavy metal 

exempelvis kan förmedla en hotfullhet. Ett högt register, å andra sidan, 

förmedlar istället en fysisk ansträngning, förutsatt att sången inte framförts i 

en lättare falsett.38 Återigen är Moores tolkningar av uttryck i sång som jag 

presenterat i det här stycket endast kopplade till tonhöjd, och tar alltså inte 

hänsyn till att ett bekvämt register kan produceras på emotionellt expressiva 

sätt med hjälp av andra uttrycksmedel än just tonhöjd. 

Utöver tonhöjd går Moore dock även igenom klangaspekter i rösten som 

påminner om rösteffekterna från CVTs sångtekniska bok som inkluderats i 

den här analysen. Bland annat menar Moore att en nasal klang kan innebära 

exempelvis hånfullhet eller förakt; en huvudklang kan förmedla svaghet 

samt att en bröstklang förmedlar mer närvaro och kraft. 

Författaren av boken A Blaze of Light in Every Word: Analyzing the 

Popular Singing Victoria Malawey har även hon – precis som Moore – en 

bakgrund både inom det akademiska (som professor i musikteori, 

undervisandes i kurser om bland annat genus och i populärmusik) såväl som 

praktiskt musicerande på så vis att hon är aktiv både som kompositör och 

singer-songwriter.39 Med anledning av hennes breda bakgrund har även 

hennes idéer bedömts som lämpliga att forma teorin som legat till grunden 

för den här uppsatsen. Malaways A Blaze of Light in Every Word innehåller 

två kapitel som visat sig vara användbara i teoribildningen för den här 

studien. Det ena kapitlet – ”Pitch” – består av en kvalitativ analys Malawey 

                                 
38  Allan F. Moore. ”Delivery”, från Song Means: Analysing and Interpreting Recorded Po-
pular Song, (Ashgate Publishing Ltd: Burlington, 2012), s. 91–118. 
39   ”Victoria Malawey” från macalaster.edu. Visat 12 maj 2022. 
<https://www.macalester.edu/music/facultystaff/victoriamalawey/>. 
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gör av sju olika versioner av Leonard Cohens låt ”Hallelujah”. Analysen 

fokuserar på pitch (d.v.s. tonhöjd) och visar även i viss mån på förändring 

över tid, då de olika versionerna av låten är inspelade med åtminstone ett par 

års mellanrum: Leonard Cohens originaltappning från 1984, Jeff Buckleys 

cover från 1994, Rufus Wainrights cover från 2001, k d langs cover från 

2004, Imogen Heaps cover från 2006, Alexandra Burkes cover från 2008 

samt Kate McKinnons version från 2016. Studien skiljer sig från min på så 

vis att den är mestadels kvalitativ och att den ägnar sig mest åt analys av 

tessitura (vilket innebär det mest använda registret) snarare än låtomfång. 

Malaweys pitch-kapitel innehåller dock diskussioner kring uttryck och 

autenticitet både i relation till tonhöjd och till tonsäkerhet som i allra högsta 

grad är relevanta för min analys, och därmed fått ligga till grund för 

teoribildningen i det här arbetet.40 Malawey beskriver exempelvis hur ett 

begränsat omfång – som bland annat McKinnon använder sig av i sin 

tolkning av ”Hallelujah” – kan antyda att sångaren är tekniskt amatörmässig, 

men att lyssnare å andra sidan tenderar att förknippa detta med en starkare 

autenticitet, vilket då innebär att artistens förmåga att förmedla äkta känslor 

på sätt och vis ökar.41  

Det andra kapitlet från Malaweys bok som använts i den här uppsatsen 

heter ”Quality”. Kapitlet innehåller en genomgång av olika röstkvaliteter 

som Malawey förknippar med uttryck man kan förmedla i sång. Dessa 

röstkvaliteter påminner i stor utsträckning om vad jag i min analys väljer att 

kalla för rösteffekter, och hennes förklaring av dessa röstkvaliteter har därför 

till stor del legat till grund för hur jag tolkat innebörden av användandet av 

rösteffekter i mitt källmaterial. Malaweys röstkvaliteter inbegriper bland 

annat distorsion (eller ”vocal roughness”, som Malawey kallar det) och luftig 

röst.42 Malawey tar även upp belting, vocal fry (creak) och register breaks 

                                 
40  Victoria Malawey. ”Pitch” i A Blaze of Light in Every Word: Analyzing the Popular 
Singing Voice, (New York, Oxford University Press, 2020), s. 31–68. 
41  Malawey. A Blaze of Light in Every Word, s. 33. 
42   Malawey. ”Pitch” i A Blaze of Light in Every Word, s. 31–68. 
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(avsiktliga skarvar). Malaway menar att belting förmedlar sexighet, tyngd, 

närvaro och kraft, medan falsett kan användas för att visa på passion och 

ömhet. Vidare kan en knarrig röst förmedla att berättarjaget är sårat på något 

vis, medan avsiktligt producerade skarvar i rösten är mer kontextuellt och 

kan betyda olika saker i olika genrer, och någon tydlig förklaring ges inte av 

Malawey för innebörden av just avsiktliga skarvar. Innebörden av de effekter 

som Malawey inte erbjuder en tolkning av har istället hämtats från annan 

litteratur – som exempelvis CVT-boken som introducerades i avsnitt 1.5.2. I 

relation till just avsiktliga skarvar exempelvis föreslår Amanda Bayley i sin 

bok Recorded Music: Performance, Culture and Technology att bröstregister 

kan signalera kontroll/stabilitet medan falsett visar på en sårbarhet. Sångare 

som flippar mellan dessa register plötsligt kan alltså påvisa ett plötsligt 

växlande mellan dessa känslor, och därmed en instabilitet.43  

2. Metod och Material 

2.1 Källmaterialet 
 
Eftersom den här uppsatsen ämnar analysera populärmusiks kvaliteter i 

relation till popularitet har formulerandet av kriterierna för just popularitet 

varit något som krävt noggrannhet. Några av kriterierna en låt behöver 

uppfylla för att inkluderas i analysen har redan gåtts igenom i avsnitt 1.2, 

men nedan gås detta igenom i större detalj. På följande sida visas i Flowchart 

1 processen sammanfattad. Sidorna som följer Flowchart 1 beskriver i sin tur 

processen mer detaljerat i text. 

                                 
43  Amanda Bayley. Recorded Music: Performance, Culture and Technology, (Cambridge 
University Press: Cambridge, 2010), 239–41. 
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Flowchart 1. Sammanfattning av hur urvalet av källmaterial har gått 

till. 
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Till den här analysen har 100 låtar valts ut. Dessa låtar har hämtats från 

topplista-databasen www.tsort.info. Tsort är en databas som sammanställt 

egna topplistor baserat på ett utav dem skapat ”score”, då ett högre score-

värde innebär en högre sannolikhet att en låt hamnar på Tsorts listor. Det här 

score-värdet är baserat på data som Tsort hämtat från 138 olika topplistor 

från hela världen. Dessa 138 olika listor baserar i sin tur sin rankning på 

diverse data; vissa är helt baserade på skivförsäljning, medan andra 

fokuserar på exempelvis radiospelningar eller notförsäljning.44 Även om 

Tsorts listor inte tar hänsyn till musikgenre, utan endast fokuserar på 

marknadsmässig popularitet ur ett globalt perspektiv (d.v.s. vilka låtar som 

sålts eller spelats mest i radio i hela världen, etc.), så kan man ändå se att 

deras listor till stor del är homogena. De allra flesta låtarna från Tsorts listor 

är USA-producerade, trots att Tsort hämtat data från topplistor från många 

olika länder världen över. Detta sitter sannolikt ihop med att USA till stor 

del har dominerat populärmusikbranschen på en global nivå under 1900- och 

2000-talen. Tsorts listors homogenitet har givetvis påverkat den här studien, 

då de 100 låtar som inkluderats i analysen nästan uteslutande har sitt 

ursprung i USA. Då ”populärmusik” i min studie definierats utifrån rent 

ekonomiska kriterier – d.v.s. en låt som inkluderas i analysen måste endast 

vara populär, inte tillhöra en specifik genre – så har detta inte setts som ett 

problem. Målet med studien är att säga något om sångtrenderna i den mest 

säljstarka populärmusiken, vilket Tsorts listor bedömts av mig ge en 

någotsånär representativ bild utav.   

 

Då målet med min studie delvis är att kunna ungefärligt återge förändringar 

som kan ha skett inom röstanvändning i populärmusik har 10 låtar valts ut 

från varje decennium sedan 1920-talet. Från varje decennium har de 5 högst 

listade låtarna (d.v.s. de låtarna som varit mest populära under årtiondet) 

med manliga solosångare, såväl som de 5 högst listade med kvinnliga 

                                 
44 “Song Years Chart”, från Tsort. 
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solosångare valts ut. Detta har gjorts i syfte att nyansera analysen med för 

studien relevanta jämförelser med avseende på kön. 

I avsnitt 1.2 om arbetets avgränsning har redan kriterier för att inkludera 

en låt med avseende på rent musikaliska faktorer delvis gåtts igenom. Det 

tåls dock nämnas här att undantag från dessa kriterier har förekommit. Vissa 

HipHop-låtar med mer sång än rap – där man alltså tekniskt sett skulle kunna 

se sångprestationen som central – har exkluderats till förmån för låtar med 

lägre listplacering. Anledningen till detta är att dessa låtar har haft en 

sångprestation med rap-lika egenskaper, i den bemärkelsen att sången – trots 

att den är melodisk – påminner mer om rap både rytmiskt såväl som att vara 

i stor grad monoton (ett exempel på detta är ”Yeah!” av Usher). Även 

undantag från att exkludera duetter med både manliga och kvinnliga sångare 

har förekommit. Ett exempel på detta är ”Somebody That I Used To Know” 

av Gotye med sångaren Kimbra som också står för en del av sånginsatsen. 

Anledningen till detta är att Gotyes sånginsats bedömdes som att den tydligt 

står i centrum, då Kimbra endast sjunger en vers (som är hälften så lång som 

den Gotye tidigare sjungit) samt bidrar med backing vocals i en utav 

refrängerna. Utöver detta har även vissa vokalgruppers låtar fått bytas ut mot 

låtar från en lägre listposition. Detta har gjorts när det varit tydligt att 

sångprestationen är jämnt uppdelad mellan olika sångare, vilket innebär att 

låtomfånget i en sådan låt inte skulle säga särskilt mycket om registerkrav på 

den individuella sångaren. 

De 100 låtarna som valdes ut kommer alla att analyseras med avseende på 

låtomfång, d.v.s. den högsta och lägsta tonen kommer att nedtecknas vilket 

på så vis bestämmer både låtomfångets bredd och tonhöjd. Av dessa 100 har 

sedan de 20 mest inflytelserika (1 låt med manlig sångare och 1 låt med 

kvinnlig sångare per decennium) valts ut för detaljerad analys av 

rösthantering med avseende på rösteffekter. Vad som anses som 

inflytelserikt innebär i den här studien huruvida låten kan sägas ha behållit 

sin popularitet. Med den definitionen av vad som varit och är inflytelserikt 
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kan man hävda att låtar som än idag lyssnas på i större utsträckning i någon 

mening har varit inflytelserika. Vad som lyssnas på i stor utsträckning idag 

har i den här studien fått operationaliseras med hjälp av undersökningar av 

de moderna musiklyssningsmedierna Spotify och Youtube. Då Tsorts 

databas inte verkar ha tagit hänsyn till Spotify-spelningar eller YouTube-

visningar har dessa plattformar använts för att samla in mer data. Varje låts 

Spotifyspelningar adderades med antalet visningar på de 3 översta videorna 

som dök upp i sökfältet när en sökning gjorts på artist och låtnamn i 

YouTubes sökmotor. För varje decennium valdes de två låtarna (för 

respektive kön) ut som hade flest spelningar och visningar för att 

representera de två mest inflytelserika låtarna för det decenniet. Det fanns 

undantag för detta dock. Beatleslåten ”I Want To Hold Your Hand”, 

exempelvis, valdes ut för att representera den mest inflytelserika låten av en 

manlig sångare under 1960-talet trots att den inte hade flest 

spelningar/visningar av de topp 5 låtarna med en manlig sångare. Detta på 

grund av att The Beatles katalog inte lades till på Spotify förrän 2015 och 

deras spelningar där därför inte rättvist speglar hur inflytelserika deras låtar 

är och har varit. I ett sådant läge gjorde jag en bedömning baserad främst på 

Tsorts topplista; det var tydligt att The Beatles dominerade större delen utav 

1960-talets populärmusik. 

Avslutningsvis vill jag tillägga ett kort stycke om versionerna av de olika 

låtar som valts ut. Eftersom den här analysen ägnar sig just åt inspelade verk 

– populära sådana – finns det inte bara en inspelning av varje låt, utan ofta 

ganska många. Även om man bortser från covers och live-versioner återstår 

ändå exempelvis versioner som är klippta för radio samt remixvarianter. I 

varierande grad kan insamlingen av data relaterad till låtomfång såväl som 

rösteffekter påverkas av vilken inspelning som valts ut, därför är det viktigt 

att jag här är tydlig med att – i så stor utsträckning som det har varit möjligt 

– versionen som populariserats utav varje låt varit den som valts ut för 

analys. Detta har gjorts på grund utav att den här studien trots allt ägnar sig 
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åt just popularitet i relation röstanvändning; en live-version av en låt hade 

alltså inte varit den versionen som dök upp på topplistorna och därmed 

hördes på radio. De inspelningarna av varje verk som valts ut anges i form 

utav Spotify-länkar Appendix. 

2.2 Metod 
 
Analysen kommer att vara uppdelad i tre delar. Analysdelen som rör 

låtomfång kommer att innebära en presentation av kvantitativ data i grafer 

med korta beskrivande sammanfattande texter. Resultaten kommer sedan att 

förklaras med hjälp av litteraturen i en sammanfattande diskussions. 

Diskussionens syfte är att försöka förklara eventuella anledningar till 

förändringar i röstanvändning med avseende på låtomfång.  

Analysens andra rör rösteffekter och kommer vara strukturerad på ett 

liknande sätt. Däremot är det viktigt att komma ihåg att insamlandet av data 

här har präglats av subjektivitet i mycket högre grad än analysens första del; 

huruvida en rösteffekt kan sägas förekomma eller prägla en sångprestation är 

förstås mycket mer av en bedömningsfråga än vilken tonhöjd som sjungs i 

en melodi. Analysens andra del kommer alltså utmärka sig med att vara 

något mer kvalitativ. Sångprestationerna kommer att tolkas mer grundligt än 

i analysens första del samt även i relation till låtarnas textinnehåll. Analysens 

andra del kommer även vara mer induktiv. I det här sammanhanget innebär 

detta att genomgången av källmaterialet delvis har informerat sättet på vilket 

det har tolkats. Ett exempel på detta är hur listan på rösteffekter som 

presenterats i avsnitt 1.5.2 delvis påverkats av vilka rösteffekter som visat 

sig vara återkommande i källmaterialet. 

Slutligen är analysens tredje del mer en renodlad diskussionsdel som är 

rotad i teorin. Målet med den delen är att kontextualisera forskningsfynden i 

forskningsfältet, men även att utföra jämförelser. Dessa jämförelser 
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innefattar kontrasteringar med avseende på kön såväl som en jämförelse 

mellan datan relaterad till låtomfång och datan kopplad till rösteffekter.  

Eftersom datan som samlats in och presenteras i analysen med avseende 

på låtomfång är kopplad till tonhöjd är den relativt okomplicerad, och 

behöver här därför inte förklaras. Däremot är klassificeringen av 

sångprestationerna med avseende på rösteffekter – de som inkluderas i 

analysens andra del – något mer invecklade och kräver därför en viss 

introduktion. Analysens mål är att presentera lätthanterlig data som sedan 

kan diskuteras och tolkas grundligt. Detta mål har föranlett en enkel 

gradering av förekomsten av rösteffekter i de 20 låtar som inkluderats i 

analysens andra del. Varje låt har tilldelats ett av tre lägen för varje 

rösteffekt i listan från avsnitt 1.5.2: X (förekommer ej), F (förekommer), 

eller P (präglas av). Vilket utav dessa lägen en sångprestation stämmer bäst 

överens in på med avseende på en rösteffekt kommer vara en bedömning jag 

själv får göra (och argumentera för) i analysen. Kort sagt kan man dock säga 

att X-läget innebär att effekten inte alls förekommer i sången, medan F-läget 

innebär att effekten används en eller ett par gånger. Gränsfallen mellan F och 

P-lägena (då P innebär att effekten är tydligt återkommande) är främst det 

som kommer kräva noggrann bedömning. Jag vill återigen trycka på att 

målet med att reducera användandet av rösteffekter till tre lägen är att skapa 

hanterbar data i en kvantitativ bemärkelse, trots att det under arbetets process 

som sagt funnits en medvetenhet om att användandet av rösteffekter inte är 

kvantifierbart på samma sätt som tonhöjd. Datainsamlingen till delen av 

analysen som avser rösteffekter har, som tidigare nämnts, präglats av 

subjektivitet i en större utsträckning än datainsamlingen kopplad till 

låtomfång och tonhöjd. Då hybdridformer av kvalitativ och kvantitativ 

analys är något som förekommer har detta dock inte setts som ett problem, 

utan snarare något som nyanserar forskningsresultaten.   
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2.2.1 Innehållsanalys 
 
Innehållsanalys är en forskningsmetod som inte är bunden till något specifikt 

forskningsområde och saknar även tillhörande invecklade koncept, vilket gör 

att det är en mycket anpassningsbar forskningsteknik. Det tåls dock att 

tillägga här att metoden inte vanligtvis används inom musikvetenskap och att 

jag i och med det använder metoden på ett anpassat och till viss del 

innovativt sätt. Då en stor del av det här arbetet går ut på att samla in stora 

mängder data (både med avseende på låtomfång och på rösteffekter) 

bedömdes dock metoden innehållsanalys som lämplig för främst insamlandet 

och kategoriserandet av just rå data. Metoden för just insamlandet och 

kategoriserandet av den råa datan från källmaterialet i det här arbetet har 

alltså präglats av just innehållsanalys, både kvantitativ och kvalitativ sådan. 

Innehållsanalys som forskningsmetod har som mål att kunna extrahera 

påståenden eller slutsatser från ett material som är giltiga i materialets 

kontext. En kvantitativ innehållsanalys – i den här studien utgör det delen av 

analysen som fokuserar på låtomfång – karaktäriseras av att den ofta går att 

återskapa för att ge samma resultat;45 detta är även känt som att en studie är 

reproducerbar. Detta innebär att målet med den kvantitativa delen av det här 

arbetets innehållsanalys är att ett återskapande av den med samma metoder – 

oavsett vem som utför analysen – skulle leda till samma data som jag samlat 

in, och därmed samma breda slutsatser om låtomfångets variation. 

Förhoppningen är alltså att den kvantitativa delen av analysen i hög grad ska 

vara reproducerbar. Att en studie har som ambition att vara just 

reproducerbar är något som normalt sett karaktäriserar naturvetenskaplig 

forskning och inte i samma grad humaniora, vilket i min mening är en utav 

anledningarna till att min studie är unik. En innehållsanalys innefattar dock 

även ett kontextualiserande utav forskningsfynden,46 vilket kommer att vara 

                                 
45  Marilyn Domas White, Emily E. Marsh. ”Content Analysis: A Flexible Methodology”, 
från Library Trends, vol. 55 (2006), s. 27. 
46  White, et al. ”Content Analysis”, s. 34. 
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centralt i det här arbetet. Viktigt att tillägga är att detta kontextualiserande 

utav data sannolikt inte är reproducerbart i samma utsträckning som 

insamlandet och kategoriserandet.  

En kvantitativ innehållsanalys ägnar sig åt att minska volymen av 

källmaterialet genom att identifiera grupper och kategorisera data.47 I den här 

studiens kvantitativa del kan man säga att låtarnas sångprestationer har 

reducerats till låtomfång och senare genomsnittligt låtomfång per decennium 

(se avsnitt 4.1). Kvantitativa innehållsanalyser är i regel deduktiva, vilket 

innebär att kodschemat bestäms i förväg.48 I den här studien innebär detta att 

det på förväg bestämdes exakt vad som skulle undersökas (låtarnas högsta 

och lägsta ton) i den kvantitativa delen av analysen. Så har dock inte hela 

analysen utformats. I undersökningen av användandet av olika rösteffekter 

har innehållsanalysen präglats av en kvalitativ metodik, vilket innebär ett 

induktivt tillvägagångssätt. Detta gjorde att insamlandet av kvalitativ data 

tilläts ändra riktning under arbetets gång.49 Detta, tidigare nämnt, visade sig 

främst i hur listan med rösteffekter som använts i den kvalitativa delen av 

analysen påverkades av undersökningen av källmaterialet. 

Fördelen med innehållsanalys är hur mångfacetterad den kan vara. En 

innehållsanalys måste inte bara förhålla sig antingen kvalitativt eller 

kvantitativt till insamlandet av data, utan kan förekomma i hybridformer.50 

Sammanfattningsvis kan man säga att det är just en sådan hybridform som 

har valts för insamlandet av data i den här studien. 

                                 
47  Mariette Bengtsson. ”How to Plan and Perform a Qualitative Study using Content Analy-
sis”, från NursingPlus Open, vol. 2 (2016), s. 8. 
48  White, et al. ”Content Analysis”, s. 30. 
49  White, et al. ”Content Analysis”, s. 34. 
50  White, et al. ”Content Analysis”, s. 41. 
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3. Bakgrund 

3.1 Populärmusikens historia – en översikt av de senaste 100 
åren 

 
Populärmusiken och vilken sorts musik begreppet innefattar har skiftat 

drastiskt de senaste hundra åren, särskilt under 1900-talets andra hälft. Stora 

teknologiska upptäckter relaterade till såväl inspelning som spridning av 

musik har drivit på den här förändringen. I början av 1900-talet bestod 

populärmusiken mestadels av musik som hade sina rötter i framträdande på 

scen, som exempelvis vaudevill, revue eller operett. Radiosändningar – som 

spelar en stor roll i både etablerandet och spridningen av populärmusik – 

började så sakteliga påverka den dåvarande moderna sångstilen när sångare 

som ”Whispering” Jack Smith (som fick sitt smeknamn från sin tysta 

sångstil) blev framgångsrika under 1920-talet. Smiths sångstil kan liknas vid 

så kallad ”crooning”, vilket blev populärt när de elektriska mikrofonerna 

började användas inom musikinspelning. Crooning innebär ett intimt och 

tyst sångsätt med en mer konversationsartad ton än klassisk sång. Inom 

crooningstilen var det även vanligt att man använde sig av falsett eller 

huvudklang i ett lågt register, som i klassisk sång hade producerats i en mer 

bröstklangslik ton.51 Radiosångare som Smith kunde höras i programmet 

”Your Hit Parade” som blev en inflytelserik kraft inom musikbranschen 

under mitten av 1930-talet. Även filmindustrin påverkade kraftigt hur 

populärmusiken lät under första halvan av 1900-talet då det var vanligt att 

låtskrivare, arrangörer och andra musiker anlitades i samband med 

filmproduktion.52  

                                 
51  Howard Goldstein. ”Crooning”, från Grove Music Online. Visat 14 april 2022 (2001). 
<https://www-oxfordmusiconline-
com.ezproxy.its.uu.se/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-
9781561592630-e-0000006867>. 
52  Hamm, et al. ”Popular music”, s. 16. 
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Så vad innefattades i populärmusiken under 1900-talets första hälft? Kort 

sagt kan man säga att populärmusiken förblev genremässigt relativt 

oförändrad under 1900-talets fyra första decennier. Tidens framgångsrika 

låtskrivare var påverkade av kompositörer som Edvard Grieg, Sergej 

Rachmaninov och Claude Debussy. Rent harmoniskt var musiken dock 

mindre komplext beskaffad och var främst diatonisk och tonal. Däremot 

kunde enskilda ackord färgas, och enklare modulationer förekom. Rytmiskt 

tog musiken inspiration från amerikansk dansmusik, jazz – som förmodligen 

även det delvis under den här perioden hade kunnat klassas som 

populärmusik – vilket bland annat innebar ett flitigt användande av 

synkoperingar. Under 1920-talet var även blues mycket populärt med främst 

kvinnliga svarta artister – så kallade ”blues queens” – vilket även det både 

influerade och tog sig in i populärmusiken.53 Överlag skulle man dock kunna 

säga att populärmusiken var relativt jazzinfluerad på den här tiden, vilket 

givetvis påverkade hur dåtidens sångare lät.54 

Efterkrigstiden präglades av förändring inom populärmusiken som delvis 

berodde på innovationer inom kommunikationsteknologi som i sin tur 

accelererade musikaliska interaktioner. Countryn började ta plats inom 

populärmusiken ungefär samtidigt som blues började göra sin inverkan på 

vissa vita artisters (som exempelvis Jimmie Rodgers) uttryck.55 Den här 

utvecklingen ledde till slut till Rock ’N Roll-musikens debut under 1950-

talet. Sångstilen i Rock ’N Roll-musiken präglades ofta – likt blues – av en 

hes, ofta ornamenterad och uttrycksfull röst, men Rock ’N Roll-sångstilen 

tog även inspiration från bland annat skrik som kan återfinnas i 

gospelmusik.56  Under 1950-talet ter det sig som att populärmusiken 

                                 
53  William F. Danaher. ”Gender power: The influence of blues queens, 1921 to 1929”, 
från The American Behavioral Scientist, vol. 48 (2005), s. 1453–1467. 
54  Hamm, et al. ”Popular music”, s. 17. 
55  Hamm, et al. ”Popular music”, s. 24–5. 
56  Mickey Vallee. ”Rock and roll”, från Grove Music Online. Visat 14 april 2022 (2014). 
<https://www-oxfordmusiconline-
com.ezproxy.its.uu.se/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-
9781561592630-e-1002257196>. 
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utvecklas till något mindre homogent än den varit tidigare. Även om rocken 

tog mycket plats på 1950-talet hade jazz- och gospelinfluerade doo wop-

grupper som The Drifters en hel del framgång under den här tiden också.57 

Doo-wop som sångstil utmärker sig med sitt stora fokus på stämsång, den 

otroligt rena intonationen, sångens frontade position i ljudmixen, samt sina 

nonsensstavelser. Under slutet av 1950-talet hade doo-wop-genrens 

popularitet dalat dock.58 

1960-talet förde med sig stora skiften i hur musik skapades. Mer effekter 

lades på gitarrerna, låtarna blev längre och nya genrer som soulmusik och 

funk började ta plats. Stilmässigt har både soul och funksång har sina rötter i 

en gospeltradition.59 Som sångstil är gospel en relativt bred kategori, men 

utmärker sig överlag med diverse modifierade skaltoner, melodisk och 

textuell improvisation, samt oartikulerade ljud (exempelvis ”moans” och 

”groans”) som kan visa på olika känslotillstånd.60 Även textinnehållet såg 

annorlunda ut under 1960-talet jämfört med tidigare årtionden under 1900-

talet. Fler låtar fick handla om konfliktartade ämnen som protest och politik i 

ett slags sökande efter nya musikaliska identiteter. Artister som Bob Dylan 

och The Beatles visar även på den stora mångfalden som rådde under 1960-

talet. Bob Dylans folkrock-stil innefattande en råare röst med en intonation 

som inte alltid var helt ren, till skillnad från The Beatles, vars 

sångprestationer var mer polerade, särskilt intonationsmässigt. Med det sagt 

hade även band som Beatles och artister som Dylan något gemensamt; båda 

                                 
57  Hamm, et al. ”Popular music”, s. 27. 
58  David Sanjek. “Doo-wop”, från Grove Music Online. Visat 14 april 2022 (2014). 
<https://www-oxfordmusiconline-
com.ezproxy.its.uu.se/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-
9781561592630-e-1002256359>. 
59  David Brackett. “Soul music”, från Grove Music Online. Visat 14 april 2022 (2014). 
<https://www-oxfordmusiconline-
com.ezproxy.its.uu.se/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-
9781561592630-e-1002257344>. 
60 Trineice Robinson-Martin. ”Performance Styles and Musical Characteristics of Black 
Gospel Music”, från Journal of Singing, vol. 65 (2009), s. 596. 
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drev på trenden att man som artist bör skriva sitt eget material,61 vilket 

befäste ett slags autenticitetsideal. 

Musikbranschen växte sig dubbelt så stor mellan 1973 och 1978, vilket 

hade som resultat att många redan existerande genrer fragmenterades i 

mindre sådana.62 Rocken fragmenterades exempelvis i både jazzrock (med 

band som Chicago) och hårdrock (med band som Led Zeppelin). 

Hårdrockssångare som Led Zeppelins Robert Plant använde sig gärna av en 

kraftfull falsett och framförde gärna sången rytmiskt relativt fri, exempelvis i 

låtar som ”Immigrant Song”.63 Soulmusiken levde vidare samtidigt som den 

födde nya genrer som exempelvis disco, som i och med det hade sång med 

tydliga rötter i soul. Den politiskt präglade musiken dominerades av punken 

som på sätt och vis också agerade motreaktion mot virtuosband,64 som 

exempelvis Queen. Den inflytelserika Freddie Mercurys – Queens sångare – 

sångstil kom delvis från en progressiv rock-bakgrund och präglades av 

teknisk färdighet och ett brett röstregister, medan motreaktionen på detta – 

d.v.s. punken – uppvisade motsatsen genom att medvetet inte försöka 

försköna sina röster samt sjunga i ett smalare register (ett exempel på detta 

skulle kunna vara ”Anarchy in the UK”).65 

Under 1980-talet blev användandet av synthesizers allt mer populärt 

samtidigt som ljudkvaliteten på inspelningar ökade avsevärt. MTVs 

framgång innebar början på en utveckling som hållit i sig fram tills idag: 

blandmedier. Artister som Michael Jackson, Prince och Madonna som 

satsade på att skapa ambitiösa musikvideor såg de positiva effekterna 

blandandet av olika medier kunde ha på deras musikkarriärer.66 Prince och 

Michael Jackson fokuserade även på att blanda olika musikstilar i sitt 

                                 
61  Hamm, et al. ”Popular music”, s. 29–30. 
62  Hamm, et al. ”Popular music”, s. 31. 
63  Moore. ”Delivery” ur Song Means, s. 104. 
64  Hamm, et al. ”Popular music”, s. 34. 
65  Potter et al. A History of Singing; Machin, Analysing Popular Music: Image, Sound, Text, 
s. 104–105. 
66  Hamm, et al. ”Popular music”, s. 34–5. 
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artisteri,67 och sjöng båda med en dynamisk och effektfull sångstil. Båda 

använde sig flitigt av rösteffekter som distorsion och luft, samtidigt som de 

gärna nyttjade ett brett register med höga falsettoner (exempel på detta är 

”Do Me, Baby” av Prince,68 samt ”Billie Jean” av Michael Jackson)69. En 

gradvis mer centraliserad musikindustri ledde sedan till allt mer utvecklade 

copyright-lagar.70 Dessa stora företagskrafter ledde till slut till motreaktioner 

i form av independent-bolag och alternativ rock, samt till slut även 

piratdelning via internet. Under 1990-talet fanns alltså två starka trender som 

drog åt olika håll inom populärmusiken. På ena sidan stod alternativrocken 

med sina desillusionerade texter och sitt råa sound, och på andra sidan fanns 

de sen tidigare redan framgångsrika artisterna (som Mariah Carey, Prince 

och Whitney Houston) som jätteförlagen fortfarande hade råd att satsa på när 

independent-bolagen hade lagt beslag på en stor del av marknaden. De 

framgångsrika artisterna de stora skivbolagen frontade under 1990-talet – 

som Mariah Carey och Whitney Houston – är kända för sina dynamiska 

röster och utvecklade tekniska färdigheter. Artister som Nirvana som skulle 

kunna placeras i den alternativa rörelsen (eller genren ”grunge”), hade en 

sångstil som ofta var väldigt känslomässigt laddad – helt i linje med den 

alternativa rörelsen – och kunde med sin raspiga röst effektivt förmedla 

känslor av sarkasm och förtvivlan.71 

Under 2000-talets första 20 år har mycket sett osäkert ut inom 

musikbranschen då fildelning och streamingtjänster har påverkat 
                                 
67  Griffin Woodworth. “Prince [Nelson, Prince Rogers]”, från Grove Music Online. Visat 15 
april 2022 (2021). <https://www-oxfordmusiconline-
com.ezproxy.its.uu.se/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-
9781561592630-e-90000353394>; David Brackett. ”Jackson, Michael”, från Grove Music 
Online. Visat 15 april 2022 (2001). <https://www-oxfordmusiconline-
com.ezproxy.its.uu.se/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-
9781561592630-e-0000047207>. 
68  Prince. ”Do Me, Baby”, Controversy, Warner Records (1981). 
69  Michael Jackson. ”Billie Jean”, Thriller (1982). 
70  Hamm, et al. ”Popular music”, s. 37. 
71  Ryan Moore. ”Cobain, Kurt”, från Grove Music Online. Visat 15 april 2022 (2013). 
<https://www-oxfordmusiconline-
com.ezproxy.its.uu.se/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-
9781561592630-e-1002240539>. 
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försäljningen av musik. Den här ökade tillgängligheten har lett till ett slags 

demokratiserande av musik. Överlag har en bred mångfald etablerat sig inom 

2000-talets musik med betoning på det elektroniska och experimentella,72 

vilket man skulle kunna tänka sig beror på den ökade tillgängligheten inom 

både konsumtion och skapande av musik. Sångare som har lyckats hålla sig 

populära under de senaste 10 åren har haft några saker gemensamt; många 

har god sångteknik, men har även haft förmågan att bryta konventioner och 

vara provokativa. Ett bra exempel på detta är Lady Gaga, som har en väldigt 

dynamisk röst med god sångteknik, men även fått mycket uppmärksamhet 

som en följd av hennes färgstarka artistpersona. 

 

3.2 Inspelningsteknik – en översikt av de senaste 100 åren 
 

Då populärmusikens historia – både med avseende på inspelning och 

spridning av musik – hänger tätt ihop med teknologiska framsteg är det 

viktigt att ge en snabb översikt av inspelningsteknikens historia och hur den 

påverkat det populärmusikaliska utförandet. 

Edisons analoga fonograf uppfanns 1877. Detta hade kunnat ske tidigare 

då ljudupptagningsteknologin sedan tidigare redan fanns i och med att 

telefonen redan hade uppfunnits. Anledningen till att det dröjde innan 

fonografen uppfanns var att idéen att spela in ljud var en främmande sådan 

på den tiden. De första seriösa musikinspelningarna som idag finns bevarade 

var mestadels av konstmusik och gjordes inte förrän kring 1897. Recensioner 

av musikinspelningar från tidigt 1900-tal påpekar att artikulationen påverkas 

i inspelningen och att viss nasalitet förekommer i delar av sångarnas 

register.73 Detta skulle kunna vara en del av förklaringen till varför sångare – 

åtminstone när de spelades in – artikulerade nästan överdrivet tydligt under 

                                 
72  Hamm, et al. ”Popular music”, s. 42–44. 
73  Daniel Leech-Wilkinson. The Changing Sound of Music: Approaches to Studying Recor-
ded Musical Performance, (CHARM: London, 2009), s. 45–47. 
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tidigt 1900-tal. Det finns ett begrepp som kallas för ”speaker’s formant” som 

syftar till frekvenser som är påtagliga i välartikulerade röster, bland annat i 

gamla radiopratares tal;74 även detta är sannolikt på grund av att sångarens 

artikulation blev otydlig i äldre ljudinspelningar. 

Utöver den påverkade artikulationen fanns det andra begränsningar med 

inspelningar gjorda under de första två decennierna av 1900-talet. 

Inspelningarna på den tiden tog upp ljud genom ett stort horn vars placering 

under inspelningstillfället var mycket viktig. Sångare fick gå mycket nära 

hornet när de skulle sjunga svagt och sedan backa när de skulle sjunga starkt; 

oerfarna sångare fick ibland rullas av assistenter fram och tillbaka på en 

vagn för att skapa det optimala avståndet till hornet. Pianister fick även spela 

fortissimo genom hela inspelningar, då input-volymen överlag var tvungen 

att vara hög för att en lyckad inspelning skulle kunna göras. Utöver detta 

kunde de riktigt tidiga inspelningarna bara vara två minuter långa (detta 

utökades dock redan 1908 till 4 minuter), stycken som var längre än så fick 

på den tiden spelas snabbare än det var tänkta att spelas.75 Man kan alltså 

tänka sig att tydligheten som krävdes av sångarnas artikulation samt 

tidsbegränsningen på inspelningen delvis påverkat både sångidealet och 

formen på populärmusikaliska verk från den tiden. 

På de tidiga inspelningarna som gjordes var även frekvensomfånget 

mycket begränsat, vilket gjorde att vissa rösttyper lämpade sig bättre för 

sånginspelning än andra. Tenor och sopranröster med hög energi var de 

rösttyperna som gjorde sig allra bäst på ljudinspelningarna från början av 

1900-talet. Många av dessa begränsningar av in- och uppspelning blev till 

stor del åtgärdade när in- och uppspelningsteknologin blev mer elektronisk 

och den elektroniska mikrofonen introducerades i mitten av 1920-talet. 

Frekvensomfånget ökade även i samband med att ljud började spelas in på 

magnetiskt band under mitten av 1900-talet, samt övergången till LP-skivan 
                                 
74  Graham Welch, David M. Howard, John Nix. The Oxford Handbook of Singing, (Oxford 
University Press: Oxford, 2019), s. 181. 
75  Leech-Wilkinson. The Changing Sound of Music, s. 49. 
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som i mycket större grad än tidigare verklighetstroget kunde återskapa en 

ljudupptagning.76 Alla dessa teknologiska framsteg ökade – framförallt 

under 1900-talets mitt – frekvensomfånget drastiskt och gjorde även att 

sångarna inte längre behövde anpassa varken sin volym eller registret de 

sjöng i alls lika mycket som tidigare.77 

Nästa stora inspelningsteknologiska framsteg kom från teknologier som 

utvecklats under andra världskriget. Detta innefattade framförallt inspelning 

på magnetiskt band. Den här typen av inspelning möjliggjorde klippning och 

redigering av redan inspelat ljud, vilket innebar att musikinspelning för 

första gången kunde bli ”mer perfekt” än det faktiska framträdandet vid 

inspelningstillfället var, då man kunde välja ut olika delar av olika 

inspelningar och klippa ihop dem. Även multitracking (att lägga inspelningar 

gjorda vid olika tillfällen på varandra) var en viktig innovation från andra 

världskriget som sedan började användas inom musikinspelning.78 Alla dessa 

innovationer ledde givetvis till att andra krav ställdes på sångare, då vad som 

innebar att vara en populärmusikalisk sångare helt enkelt höll på att 

förändras. 

Ljudteknologin fortsatte att bli bättre först med LP-skivan och sedan CD-

skivan samtidigt som vi rört oss mot mer högupplöst och digital 

ljudinspelning, vilket har gjort att sångare inte längre behöver förhålla sig 

begränsningar i varken frekvensupptagning eller frekvensåtergivning. I och 

med digital redigering har vi gått in i en ny tidsålder när det gäller 

inspelning. Redigeringen är nu så lätt att genomföra och går att förfina så 

pass mycket att den blir omöjlig att upptäcka.79 Även kritiserade sätt att 

redigera framförallt sångprestationer går obemärkta förbi. Ett exempel på 

detta är användandet av pitch correction – eller Auto-Tune – vilket ofta 

används, men sällan numera kan avgöras ifall det använts eller inte ifall 

                                 
76  Leech-Wilkinson. The Changing Sound of Music, s. 68-72. 
77  Leech-Wilkinson. The Changing Sound of Music, s. 51–3. 
78  Leech-Wilkinson. The Changing Sound of Music, s. 69. 
79    Leech-Wilkinson. The Changing Sound of Music, s. 71. 
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intentionen är just retuschering av intonation.80 Det är här vi befinner oss 

idag; vi redigerar våra sångprestationer på alla möjliga sätt utan att de 

upptäcks, vilket givetvis påverkar vad en sångprestation innebär idag.  

4. Analys 
 

Analysen kommer att delas upp i tre delar. Den första delen kommer att 

innebära presentation av sammanställd data om låtomfång. Presentationen 

kommer att avslutas med en kortare diskussionsdel som ämnar tolka 

resultaten i relation till tidigare forskning samt den historiska litteratur som 

valts ut till studien. På samma sätt kommer del två i analysen först att 

presentera sammanställd data (den här gången i relation till rösteffekter) för 

att sedan ledas in i en kortare diskussionsdel. Analysens tredje del är en mer 

renodlad diskussionsdel som tar avstamp i jämförelser mellan de olika 

resultaten studien presentera. Diskussionensdelens syfte är att gå in på 

skillnader i förändringar i låtomfång och i användningen rösteffekter, samt 

skillnader i dessa förändringar med avseende på kön. Syftet med analysens 

tredje del är främst att – med hjälp av tidigare forskning och logiskt 

resonemang – försöka avgöra innebörden av dessa eventuella skillnader och 

förändringar.  

4.1 Låtomfång – presentation av data 
 

I det här avsnittet presenteras det genomsnittliga värdet av låtomfånget för 

varje årtionde med avseende på kön. Datan presenteras nedan i Figur 1 till 

och med 4. Fullständig data (d.v.s. data som inkluderar enskilda låtars 

låtomfång anges i Appendix i Figur 6–15). Graferna är baserade på halvtoner 

                                 
80  Diane Hughes. ”Technological Pitch Correction: Controversy, Contexts, and Considerat-
ions”, från Journal of Singing, vol. 71 (2015), s. 589. 
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(d.v.s. halvtoner): registret på Y-axeln i graferna visar halvtonerna 0–43, 

vilket representerar tre oktaver och en kvint (från E till b2), och täcker in alla 

toner som sångarna sjungit i låtarna utvalda för analys. Det tål att tillägas här 

att när jag, framförallt i presentationen av datan, pratar om specifika 

tonvärden så kommer dessa att vara avrundade. Detta görs för enkelhetens 

skull som en följd av att halvtonsvärdena som de genomsnittliga 

låtomfången är baserade på ofta är decimalvärden. Ett exempel på detta är 

det lägsta tonvärdet i det genomsnittliga låtvärdet för 1940-talet som ligger 

på 4,8. Ett värde på 4,8 innebär 4,8 halvtoner över E, vilket kan översättas 

till 0,2 halvtoner under ett A. För tydlighetens skull kommer alltså tonen 

kallas för A, trots att ett värde på 5 egentligen skulle exakt motsvara ett A. 

 

Figur 6–15 i Appendix presenterar de individuella låtarnas omfång som ett 

komplement till medelvärdena som presenteras i Figur 1 på följande sida. 

Att endast ange medelvärdena visade sig under sammanställningen av datan 

inte ge en fullgod representation av eventuella extremvärden från vissa låtar 

(exempelvis ”T for Texas” ur Figur 6, eller ”Jailhouse Rock” ur Figur 9 i 

Appendix). 
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Figur 1. Jämförelse av män och kvinnors genomsnittliga låtomfång 

över tid. 

 

 

Det framgår tydligt av diagrammet i Figur 1 ovan att framförallt låtomfånget 

för låtarna sjungna av manliga sångare har förändrats i stor utsträckning 

under de senaste 100 åren. Från 1920-talet skedde en diskret avsmalning av 

låtomfånget på 0,4 halvtoner fram till 1940-talet (16,6 under 1920-talet och 

16,2 under 1940-talet), varefter låtomfånget sedan smalnar av något mer 

påtagligt under 1950-talet där det landar på 14 halvtoner. Under 1960-, 70- 

och 80-talen sker sedan ett gradvis breddande av låtomfånget. Förändringen 

ter sig dramatisk om man jämför 1980-talets värde med låtomfånget från 

bara något årtionde tidigare. Under 1950-talet är det genomsnittliga 

låtomfånget, som tidigare nämnt, 14 halvtoner; under 1980-talet har 

låtomfånget ökat till 23,4 halvtoner (en ökning på nästan 10 halvtoner). På 

1990-talet smalnar låtomfånget av något igen, för att sedan under 2000- och 
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2010-talet röra sig tillbaka mot ett låtomfång som påminner i bredd en hel 

del om det som var under 1960-, 70- och 80-talen. 

När det gäller kvinnornas låtomfång ter de sig som sagt som att 

förändringen inte varit lika dramatisk. Förändringar har dock skett och 

verkar följa en liknande kurva som männens låtomfång följer. Figur 2 nedan 

presenterar i ett linjediagram i större detalj hur endast låtomfångets bredd har 

utvecklats över tid. 

 

Figur 2. Mäns och kvinnors låtomfångs (endast bredd) förändring över 

tid. Y-axeln visar endast antal halvtoner, d.v.s. inte tonhöjd. 

 

Man kan här bland annat se att kvinnornas låtomfång har genomgått ett 

avsmalnande mellan 1930- till 1960-talet. Under 1930-talet, är det 

genomsnittliga låtomfånget för kvinnor 16,6 halvtoner, för att sedan ha 

minskat till 11,4 under 1960-talet. Detta påminner till viss del om männens 

låtomfång som på ett liknande sätt smalnade av gradvis till att vara relativt 
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snävt under 1950-talet. Mellan 1960- och 2010-talen sker sedan ett gradvis 

breddande av kvinnornas låtomfång från 11,4 till 16 halvtoner.  

När det gäller låtomfångens position i tonhöjd har två linjediagram 

sammanställts i Figur 3 och 4 nedan som presenterar den högsta och den 

lägsta genomsnittliga tonen för manliga respektive kvinnliga sångare över 

tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Högsta genomsnittliga ton för manliga och kvinnliga sångare 

över tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Lägsta genomsnittliga ton för manliga och kvinnliga sångare 

över tid. 
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I Figurerna 3 och 4 ovan kan man tydligare se de diskreta förändringarna i 

kvinnornas låtomfång med avseende på tonhöjd. Det ter sig som att den 

genomsnittligt högsta tonen för kvinnor sjönk något mellan 1920- och 1960-

talen. En liknande utveckling sker hos männen med den skillnaden att 

utvecklingen sker något tidigare och förändringen är något mer dramatisk. 

Efter 1960-talet sker utvecklingen på ett liknande sett även då hos både män 

och kvinnor. Den genomsnittligt högsta tonen höjs gradvis, går ner 

tillfälligtvis under 1990-talet, för att sedan återvända till en gradvis höjning 

under 2000- och 2010-talen. Eftersom man i Figur 1 och 2 kan se hur 

låtomfångets bredd har följt en liknande utveckling som den av den 

genomsnittligt högsta tonen i Figur 3 är det inte oväntat att se hur Figur 4 

presenterar en likartad förändring i den genomsnittligt lägsta tonen. Det är 

däremot intressant att se hur de genomsnittligt lägsta tonerna som männen 

tog under 1940-talet sjöng inte har konkurrerats med sedan dess, trots att 

Figur 3 visar ett växande intresse för de extrema tonerna i andra änden av 

registret. 

 

4.1.1 Låtomfång – tolkning av resultat 
 
Den här datan kan förstås på olika sätt, men det verkar råda viss konsensus i 

de teoretiska mallarna som Machin, Moore och Malawey erbjuder i relation 

till tonhöjd och omfång. De lägre låtomfången dominerar de första 

årtiondena hos männens låtar och – med 1920-talet som undantag – till viss 

del även hos kvinnornas (se Figur 4). Ett lägre låtomfång kan signalera 

många olika känslor. De som, efter både insamlandet av rå data och 

noggrann lyssning, verkar mest passande för källmaterialet inkluderar 

auktoritet,81 närhet, avslappning, lägre energi,82 sexualitet och melankoli.83 

                                 
81  Malawey. A Blaze of Light in Every Word, s. 61. 
82  Machin. ”Semiotic Resources in Sound”, ur Analysing Popular Music, s. 101. 
83  Moore. ”Delivery” ur Song Means, s. 102. 
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Figur 4 skulle då antyda att dessa sex känslor skulle blivit mer vanliga att 

förmedla i populärmusiken fram till kring 1940-talet då det sedan blir 

gradvis mindre vanligt förekommande fram till runt 1970-talet. I slutet av 

1900-talet börjar dessa känslor återigen förmedlas mer frekvent. Detta verkar 

passa någotsånär väl in på helhetsintrycket man får av lyssning på låtarna 

som inkluderats i analysen, med några undantag. Förmedlandet av ett slags 

lugn auktoritet med vissa inslag av melankoli uppnås onekligen i låtar från 

1940-talet som ”White Christmas” av Bing Crosby samt i Judy Garlands låt 

”Over The Rainbow” från 1930-talet. Båda dessa låtar innehåller ett lågt 

register, med Crosby som sjunger som lägst ett G# (1:27),84 och Garland som 

sjunger ett f (0:42).85 Däremot är det tveksamt huruvida man skulle kunna 

påstå att dessa sångare från 1900-talets första hälft förmedlar någon form av 

sexualitet, även om sensualitet och romantik kan kännas av i låtar som 

”You’ll Never Know” av Dick Haymes som även den går lågt i sångarens 

register.86 Under 1980-talet och framåt, när låtomfångens lägsta toner 

sjunker något igen, är öppet sexuella anspelningar inte heller särskilt 

påtagliga i samband med låga toner. Listorna i analysen domineras dock 

under den här perioden, mer så än tidigare, av låtar med romantiska teman. 

Otrohet och hjärtesorg tas upp – exempelvis i ”Careless Whisper” av George 

Michael samt ”My Heart Will Go On” av Celine Dión –87 vilket i viss mån 

antyder sexualitet.  

Toner sjungna i ett högt register, å andra sidan, förmedlar ofta mer 

högaffektiva känslor, enlig Machin. Dessa kan inkludera känslor av hög 

energi, det transcendentala och himmelska,88 men också av ansträngning89. 

Detta verkar i hög grad stämma överens med källmaterialet. När männens 

låtomfång blev högre under 1950-talet och framåt (se Figur 3) behandlade 
                                 
84  Bing Crosby. “White Christmas”, Merry Christmas (1945). 
85  Judy Garland. ”Over The Rainbow”, The Wizard of Oz (1939). 
86  Dick Haymes. ”You’ll Never Know”, Stardust (1943). 
87  Celine Dión. ”My Heart Will Go On”, Let’s Talk About Love, Columbia Records (1997); 
George Michael. ”Careless Whisper”, Make It Big, Epic Records (1984). 
88  Machin. ”Semiotic Resources in Sound”, ur Analysing Popular Music, s. 101. 
89  Moore. ”Delivery” ur Song Means, s. 102. 
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låtarna andra typer av textämnen. ”Jailhouse Rock” och ”Rock Around The 

Clock” beskriver med hög energi intensiv dans,90 medan senare låtar som 

”Bohemian Rhapsody” i viss mån behandlar det transcendentala på så vis att 

texten är en typ av bekännelse och innehåller flertalet religiösa ord.91 Den 

övre delen av kvinnors låtomfång har inte varierat i lika stor utsträckning, 

men det går att observera hur nyare låtar har ett textinnehåll med högre 

energi, affekt och intensitet än äldre låtar (det finns även här undantag dock, 

exempelvis blueslåtarna av Mamie Smith och Bessie Smith från 1920-talet 

som i viss grad har ett textinnehåll som präglas av affekt). Exempel på nyare 

låtar med ett högt låtomfång som behandlar teman med hög energi/affekt 

skulle kunna vara låtar som 1980-talets ”Flashdance… What a Feeling” som 

behandlar det transcendentala i dans,92 samt Adeles ”Rolling In The Deep”,93 

som beskriver ett intensivt uppbrott. Äldre låtar med lägre låtomfång kunde 

istället vara skrivna på ett mer okomplicerat, mindre intensivt kärlekstema 

(exempelvis ”Be My Baby” av The Ronettes).94 

Låtomfångens bredd har också förmågan att förmedla ett intryck. Ett brett 

omfång kan förmedla bland annat spänning, fara, expressivitet, men även 

ungdomlighet.95 Ett snävare register kan istället sägas sitta mer ihop med ett 

slags begränsning av energiskt uttryck, eller till och med ett slags 

återhållsamhet av affektivt intensiv energi.96 Med detta i åtanke får Figur 1 

och 2 den betydelsen att högintensiv expressivitet i sång för män – med 

avseende på just låtomfång – har ökat överlag under 1900-talet. Avvikelser 

från den här generella ökningen har givetvis förekommit (en kraftig ökning 

under 1980-talet, samt avsmalningar under 1950-, 1990- och 2000-talen), 

men det ter sig som att utvecklingen i stort ändå pekar på en ökning. När det 

                                 
90  Bill Haley & His Comets. ”Rock Around The Clock”, Rock Around The Clock, Decca 
Records (1955); Elvis Presley. ”Jailhouse Rock”, Jailhouse Rock, RCA Records (1957). 
91  Queen. ”Bohemian Rhapsody”, A Night at the Opera (1975). 
92  Irene Cara. ”Flashdance…What a Feeling”, What a Feelin’, Casablanca Records (1983). 
93  Adele. ”Rollin in the Deep”, 21, XL Recordings (2010). 
94  The Ronettes. ”Be My Baby”, Be My Baby, Philles Records (1963). 
95  Malawey. A Blaze of Light in Every Word, s. 59. 
96  Machin. ”Semiotic Resources in Sound”, ur Analysing Popular Music, s. 102. 
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gäller kvinnors låtomfång verkar det även där som att låtomfånget har ökat 

stadigt – om än långsamt – åtminstone sedan 1960-talet och framåt; å andra 

sidan befann sig låtomfånget på 1930-talet på en jämförbar nivå med hur det 

ser ut idag. Skulle man dock betrakta just 1930-talets höga värde som en 

avvikelse är det lättare att se en generell utveckling som går mot ett bredare 

låtomfång. 

Det finns genretrender inom 1900- och 2000-talets populärmusik – som 

lagts fram i avsnitt 3.1 – som kan ha föranlett några utav dessa förändringar i 

låtomfång. Bland annat kan 1960-talets experimenterande med blandade 

genreuttryck samt soulinfluenser gjort att den populärmusikaliska sången 

därefter blev mer högintensivt expressiv, och därmed inbegrep ett bredare 

låtomfång. Under 1970-talet bjöds mer virtuosa intryck in i populärmusiken, 

vilket bland annat visar sig i hårdrocken och i Queens musik, vilket med stor 

sannolik kan ha fortsatt drivit på den här förändringen. Under 1990-, 2000- 

och 2010-talet fortsätter breddandet av låtomfånget någotsånär stadigt för 

kvinnorna. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara de mer tekniskt 

skickliga sångarna som stora musikförlag har marknadsfört under de senaste 

årtiondena. Varför männens låtomfång smalnade av så pass mycket under 

1990- och 2000-talen är svårt att avgöra. En möjlig förklaring är 

alternativvågen som svepte över musikvärlden under 1990-talet som 

ifrågasatte det som var mainstream,97 som då tidigare under 1980-talet hade 

inneburit tekniskt skickliga sångare med ett brett röstregister. 

Även vissa audiotekniska framsteg kan ha påverkat sångare och 

låtskrivares val av låtomfång. När den elektriska mikrofonen – med sin höga 

ljudkänslighet – började användas upptäckte man snart att det inte var en 

nödvändighet att projicera sin röst kraftfullt rent volymmässigt längre. Vilket 

register och vilken volym man sjöng i kunde nu motiveras endast av 

konstnärliga beslut istället för av praktiska begränsningar. Detta har 

förmodligen bidragit till att crooning-stilen – samt andra tystare sångstilar – 

                                 
97  Hamm, et al. ”Popular music”. s. 39. 
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blev så populär under framför allt 1940-talet. Inom just crooning-stilen var 

det vanligt att använda sin röst mindre ornamentalt och istället mer som ett 

medel för ett retoriskt ändamål,98 vilket skulle förklara avsmalnandet och 

sjunkandet av männens låtomfång under 1940-talet. Den elektriska 

mikrofonen gjorde det alltså möjligt att sjunga i ett mindre resonant register, 

vilket förmodligen blev något som populärmusikaliska sångare på den tiden 

ville utforska. Frekvensomfånget på såväl inspelning som uppspelning blev 

som tidigare nämnt mycket bredare under 1900-talets andra hälft, vilket kan 

ha bidragit till att även låtomfånget så småningen breddades under den 

perioden. Cafaro et. al hävdar att när inspelningstekniken under 1900-talets 

andra hälft blev bättre, så började sångarna bli mer experimentella och 

extrema i sina uttryck,99 vilket är en observation som resultaten i den här 

studien – på så vis att låtomfånget verkar breddas under den här tidsperioden 

– stödjer. 

 

4.2 Rösteffekter 
 

I det här avsnittet kommer data som samlats in om rösteffekter att 

presenteras. Den här mer kvalitativa delen av analysen innefattar endast 20 

av de 100 låtarna som ingår i studien. Figur 5 på nästa sida presenterar 

kvinnors och mäns användning av rösteffekter över tid baserat på data 

insamlad från dessa 20 låtar. Den fullständiga datan, d.v.s. de specifika 

rösteffekterna som varje individuell låt innehåller, anges i Tabell 2–11 i 

Appendix.  

För att kunna presentera data i form av en graf som gjorts i Figur 5 nedan 

har användandet av rösteffekter under varje årtionde omvandlats till ett 

numeriskt värde. I avsnitt 2.2 beskrivs hur bedömningen av användandet av 

                                 
98  Potter, et al. A History of Singing, s. 246. 
99  Cafaro, et al. ”The Evolution of Singing in the Age of Audio Technology”, s. 399. 
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rösteffekter i låtarna har gjorts med hjälp av att dela in förekomsten av 

effekten i tre lägen: X (förekommer ej), F (förekommer) och P (präglas av). 

Dessa tre lägen har här fått var sitt numeriska värde; X har värdet 0, F har 

värdet 1 och P har värdet 2. Ett exempel på hur det här översätts rent grafiskt 

nedan skulle kunna vara Judy Garlands låt ”Over The Rainbow” från 1930-

talet. Låten innehåller endast två effekter (glidningar och vibrato), som både 

har fått värdet P. Två effekter med värdet P (d.v.s. med det numeriska värdet 

två) innebär att kvinnornas värde under 1930-talet blir fyra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Användning av rösteffekter över tid. 

 

Figur 5 ger en översikt av hur användandet av rösteffekter har förändrats 

över tid. Även om grafen visar på – särskilt i det sammantagna värdet under 

1960- till och med 2010-talen – värden som växlar snabbt mellan lågt och 

högt går det ändå att urskilja generella trender. Det ter sig exempelvis som 

att både männens och kvinnornas värde sjunker något i början av 1900-talet, 

för att sedan öka under 1900-talets senare halva. Värt att påpeka här är att 
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det inte är en utveckling helt olik breddandet av låtomfånget som presenteras 

i Figurerna 1 och 2 i avsnitt 4.1 ovan, då ett ökat användandet av rösteffekter 

verkar sammanfalla med ett bredare låtomfång. Några avvikelser från detta 

verkar förekomma dock. Generellt sett verkar rösteffektvärdet pendla fram 

och tillbaka snabbare från högt till lågt än låtomfånget verkar ha gjort. En 

kort parentes kan även göras om användandet av de individuella effekterna; 

även om man kan säga att en generell förtätning har skett när det gäller 

användandet av rösteffekter i populärmusiken inkluderad i den här studien, 

så har inte användandet av alla enskilda effekter ökat. Användandet av 

glidningar har minskat påtagligt, medan användandet av vibrato har varit 

relativt konstant. Vissa effekter står ut på så vis att användandet av dem ökat 

kraftigare än de andra. Bland dessa effekter hittar vi belting, 

ornamenteringar (som verkar nå sitt högsta värde under 1990-talet för att 

sedan minska, dock) samt luft på rösten. All data gällande enskilda 

rösteffekters användning i sina respektive låtar anges i Tabell 2–11 i 

Appendix. 

Det verkar som att användandet av rösteffekter i populärmusiken är tätt 

förknippat med genretrender och konventioner. Under 1900-talets första 

halva var – som tidigare nämnt i avsnitt 3.1  – sångare till stor del influerade 

av vaudevill, revue och operett. Dessa sångstilar har sin bakgrund i 

mikrofonfri sång, vilket gjorde att sångare inom dessa genrer fick fokusera 

på att utveckla en förmåga att producera en hög ljudvolym.100 En tanke här 

är att detta fokus på ljudvolym begränsade möjligheterna att experimentera 

med rösteffekter, då de sannolikt hade påverkat ljudvolymen. Det mindre 

påtagliga bruket av rösteffekter under första halvan av 1900-talet är med stor 

sannolikhet åtminstone delvis på grund av dessa kvarliggande genretrender 

från en tid innan mer volymkänsliga mikrofoner hade uppfunnits. När sedan 

användandet av rösteffekter blir mer vanligt sammanfaller det med att soul- 

och gospelmusiken starkt influerar 1960- och 1970-talens populärmusik; i 

                                 
100  Potter et al. A History of Singing, s. 245; Hamm, et al. ”Popular music”, s. 16. 
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soul och gospel är användandet av just oartikulerade ljud (i.e. rösteffekter) 

mycket vanligt för att beskriva olika känslotillstånd.101 Populära sångare med 

rötter i soulmusiken som Michael Jackson och Prince kan sedan tänkas ha 

drivit på den här förändringen under 1980-talet och senare. Trenden hos 

stora musikförlag att förespråka både tekniskt skickliga och normbrytande 

artister – se avsnitt 3.1 – skulle också kunna vara en möjlig förklaring till att 

dessa mer färgstarka sångstilar fått fortsatt ta mycket plats inom 

populärmusiken.  

Delvis sammankopplat med genretrender är texttemana, som med stor 

sannolikhet har spelat roll för det sångmässiga uttrycket i analysens låtar 

med avseende på rösteffekter. För att få en översikt av förändringen i de 20 

låtarna som är en del av analysen som ägnar sig åt rösteffekter skrevs 

aktivitetsscheman över låttexterna. Nyckelorden från dessa 

aktivitetsscheman anges i Tabell 1 på följande sida där låtarna anges i 

kronologisk ordning. Vad som blev tydligt i tabellen var inte helt oväntat; 

låttexter präglade utav någon form utav affekt, dramatik eller konflikt 

sammanföll ofta med ett mer flitigt användande av rösteffekter. Exempel på 

detta skulle kunna vara Bohemian Rhapsody från 1970-talet som behandlar 

både rädsla och ångerfullhet, men även Whitney Houstons ”I Will Always 

Love You” från 1990-talet som beskriver ett emotionellt uppbrott och en 

olycklig kärlek.  

 

 

 

 

 

 

                                 
101  Robinson-Martin. ”Performance Styles and Musical Characteristics of Black Gospel Mu-
sic”, s. 596. 
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Låt Texttema 
”T For Texas” – Jimmie Rodgers (1920-tal) Olycklig kärlek, ilska, våld. 

”Crazy Blues” – Mamie Smith (1920-tal) Olycklig kärlek, deprimerade tankar. 

”Cheek to Cheek” – Fred Astaire (1930-tal) Kärlek, dans, lycka. 

”Over The Rainbow” – Judy Garland 
(1930-tal) 

Beskrivning av sagolik plats, idyll, 

bekymmersfri. 

”White Christmas” – Bing Crosby (1940-

tal) 
Beskriver en idyll. 

”Rum And Coca-Cola – The Andrews 

Sisters (1940-tal) 

Beskriver en idyllisk plats. 

”Jailhouse Rock” – Elvis Presley (1950-tal) Glädjefull dans. 

”Que Sera, Sera” – Doris Day (1950-tal) Betryggande, försäkrande. 

”Hey Jude” – The Beatles (1960-tal) Uppmuntran till att släppa taget om 

besvär. 

”These Boots Are Made For Walkin’” – 

Nancy Sinatra (1960-tal) 

Självständighet i uppbrott av 

kärleksrelation. 

”Bohemian Rhapsody” – Queen (1970-tal) Ånger, rädsla, bekännelse, flykt. 

”Dancing Queen” – ABBA (1970-tal) Ungdom, dans, glädje. 

”Billie Jean” – Michael Jackson (1980-tal) Oaktsamhet i sexuella relationer. 

”Like A Prayer” – Madonna (1980-tal) Kraftfull spirituell upplevelse. 

”(Everything I Do) I Do It For You” – 

Bryan Adams (1990-tal) 

Dramatisk kärleksförklaring. 

”I Will Always Love You” – Whitney 

Houston (1990-tal) 

Olycklig kärlek, uppbrott av 

kärleksrelation. 

”Hey Ya” – Outkast (2000-tal) Okomplicerade sexuella relationer. 

”Poker Face” – Lady Gaga (2000-tal) Manipulation i kärleksrelationer. 

”Somebody That I Used To Know” – 

Gotye (ft. Kimbra) (2010-tal) 

Olycklig kärlekskonflikt. 

”Rolling in the Deep” – Adele (2010-tal) Olycklig kärlek, ilska. 

Tabell 1. Sammanfattade textteman av de två populäraste låtarna från 

varje årtionde. 
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I Tabell 1 på föregående sida blir det även tydligt att perioder som präglades 

av en lägre förekomst av rösteffekter kännetecknar sig med mer konfliktfria 

textteman. Exempel på detta är Judy Garlands ”Over The Rainbow” från 

1930-talet som beskriver en bekymmersfri och sagolik plats ovanför 

regnbågen, men även Bing Crosbys ”White Christmas” från 1940-talet, som 

beskriver drömmen om ett idyllisk och lyckligt julfirande.102  

Huruvida det är texten i en låt eller en genrekonvention som avgör 

användandet av rösteffekter är en svår fråga att ge något konkret svar på, då 

genrekonventioner och textteman kan vara sammankopplade. Om texten är 

det som skrevs först när en låt komponerats kan den diktera stilen på både 

låtens genre och sångstil; om musiken komponerats först, å andra sidan, kan 

genren man placerar musiken i påverka röstanvändningen såväl som 

texttemat. Då det inte går att få några säkra svar på exakt hur låtarna som 

ingår i den här analysen har komponerats är det enda man kan deducera från 

Tabell 1 och Figur 5 att det finns ett samband mellan dessa komponenter. 

Detta innebär alltså att både genretrender som svept genom populärmusiken 

och texttemana i dess låtar tycks vara sammankopplade med hur rösteffekter 

använts på ett rimligt sätt som förklarats ovan. 

 

4.3 Diskussion 
 
Låtomfånget såväl som användandet av rösteffekter ter sig som att de 

förändrat sig på likartade sätt, både hos män och hos kvinnor. Några 

avvikelser förekommer – vilka har pekats ut ovan – men upplevs mer som 

undantag än som regler. Eftersom den här studiens omfång är något 

                                 
102   ”Over the Rainbow Lyrics”, från Genius Lyrics, visat 24 april 2022. 
<https://genius.com/Judy-garland-over-the-rainbow-lyrics>; ”White Christmas (1947 release) 
Lyrics” från Genius Lyrics, visat 24 april 2022. <https://genius.com/Bing-crosby-white-
christmas-1947-release-lyrics>. 
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begränsat är det viktigt att ställa sig fråga hur resultaten i det här arbetet står 

sig mot tidigare liknande forskning och litteratur som skrivits inom ämnet; 

ett kontextualiserande av datan krävs, helt enkelt. Som redan nämnts i avsnitt 

4.1 och 4.2 verkar utvecklingen av låtomfång såväl som användningen av 

rösteffekter följa genretrender inom populärmusiken såväl som 

inspelningstekniska framsteg, men hur står sig forskningsfynden i den här 

studien mot övrig litteratur inom fältet? 

Två studier som nämnts i avsnitt 1.4 har mätt subglottalt tryck hos sångare 

som fått sjunga olika fraser eller låtar inom sångstilar tillhörande olika 

genrer. Dessa studier har visat på resultat som till stor del sammanfaller med 

min studies resultat. Studierna visar att genrer som rock, soul och blues 

sjungs med ett högre subglottalt tryck än genrer som jazz, dansband och 

klassisk stil. Sundbergs studie av pop-, rock-, soul- och dansbandssång visar 

också på att rock sjungs i ett högt men relativt snävt register.103 Högt 

subglottalt tryck innebär en högre volym och en högre tonhöjd,104 vilket 

innebär att de här resultaten visar på liknande indikationer om låtomfång 

som min studie gör. Under 1920-talet var låtomfånget något högre än senare, 

vilket skulle kunna bero på bluesens mer framträdande roll – framförallt 

bland kvinnornas låtar – inom 1920-talets populärmusik. Under 1950- och 

1960-talen smalnar låtomfånget av något samtidigt som det höjs något 

(särskilt bland männens sång), vilket med stor sannolikhet beror på rockens 

ökade popularitet. Under 1960-, 1970- och 1980-talen influerar rock- såväl 

som soulmusiken populärmusiken i stor utsträckning, vilket sammanfaller 

med det breddade och höjda låtomfånget som datan insamlad i den här 

studien tyder på. Även om min studie skiljer sig något från hur majoriteten 

av studierna av sångare inom populärmusikaliska genrer har bedrivits så är 

                                 
103  Sundberg och Thalén. ”Describing Different Styles of Singing”, s. 86; Sundberg. ”Some 
phonatory and Resonatory Characteristics of the Rock, Pop, Soul, and Swedish Dance Band 
Styles of Singing”, s. 536. 
104  Welch et al. The Oxford Handbook of Singing, s. 168–169. 
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det tydligt att min studie pekar på resultat som stämmer överens med tidigare 

forskning. 

En sammanfattning av breddandet och höjningen av låtomfånget såväl 

som den ökade förekomsten av rösteffekter skulle kunna vara att den innebär 

en ökande högintensiv expressivitet inom populärmusik (se avsnitt 4.2). 

Frågan är då vad dessa resultat innebär i forskningsfältet? För att kunna ge 

svar på det är det viktigt att ta hänsyn till hur förhållanden kring 

musikinspelning har förändrats under de senaste 100 åren. Till en början var 

en musikinspelning ett begrepp som innebar en upptagning av en specifik 

händelse, men under 1960-talet förändrades detta i och med multitrack-

teknologin (d.v.s. möjligheten att överlagra inspelningar ovanpå varandra i 

ett inspelat verk); helt plötsligt kunde ett inspelat verk bestå av flera 

inspelningstillfällen som redigerats ihop.105 Redigerandet av musik blev 

lättare och lättare under åren som följde, och när vi under 1990-talet trädde 

in i en mer digitala tidsålder var begränsningarna som fanns kvar inte särskilt 

många. Under 1990-talet blev det möjligt att välja och vraka mellan ett 

ofantligt stort antal tagningar, då det enda som egentligen begränsade en var 

hårddiskutrymmet.106 Att behöva sätta den första tagningen – eller att ens 

behöva sjunga en hel låt i en enda tagning – har blivit något som sångare inte 

längre måste oroa sig över.  

Allt mer sofistikerade redigeringsverktyg – som exempelvis Auto-Tune – 

har dock fört med sig skepsis bland musikkonsumenter, då vissa menar på att 

man inte bör skapa något i en studio som inte kan återskapas live. Problemet 

med det resonemanget är dock att vi nu har kommit till en punkt då man på 

scen faktiskt kan återskapa mycket som tidigare varit omöjligt att genomföra 

live. Auto-Tune, exempelvis, förekommer numera på liveframträdanden, 

utan att publiken nödvändigtvis lägger märke till det.107 Då detta aktivt gör 

att populärmusikaliska sångare inte i någon större utsträckning måste 

                                 
105  Bayley. Recorded Music, s. 328. 
106  Cafaro, et al. ”The Evolution of Singing in the Age of Audio Technology”, s. 400. 
107  Hughes. ”Technological Pitch Correction”, s. 587–591. 
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bekymra sig över att sjunga rent är det frestande att övertygas av skepsisen 

mot musikredigering i förhållande till populärmusikalisk sång; skapar dessa 

redigeringstrender mindre skickliga sångare? Detta är en oro jag inte tror 

man kan avfärda helt och hållet, då det med stor sannolikhet ligger någonting 

i att vissa krav som ställts på populärmusikaliska sångare förr inte längre 

ställs på dem idag. Däremot visar den här studiens resultat att det även finns 

krav som ställs på populärmusikaliska sångare idag som inte ställdes på dem 

förr. Även om tonsäkerhet må vara något som var viktigare förr, 

sammanfaller ett mer krävande låtomfång och ett flitigt användande av 

rösteffekter med vad som blir en framgångsrik populärmusikalisk låt idag i 

större utsträckning än förr. 

 

Anledningen till dessa förändrade krav verkar vara en större efterfrågan på 

just högintensiv expressivitet inom populärmusiken. Provenzano menar 

exempelvis att det nu är viktigare att skapa en emotionell koppling till 

publiken och att ha en igenkännbar röst än vad det är att sjunga rent.108 Den 

av sångaren skapade emotionella kopplingen till publiken som är så 

eftertraktad inom populärmusiken är sannolikt något som skapas med just ett 

kraftfullt förmedlande av känslor som upplevs som autentiska. Machin 

beskriver hur ett högt och brett röstregister kan förmedla en högintensiv 

expressivitet, medan Moore och Malawey beskriver hur potenta olika 

rösteffekter kan vara som just medel att kommunicera olika känslor. Med 

dessa idéer i åtanke förefaller sig resultaten i den här studien som något som 

i allra högsta grad tyder på att populärmusikalisk sång håller på att utvecklas 

till att bli mer kraftfullt emotionellt kommunikativt än vad den varit tidigare. 

Detta vill jag påstå är mycket krävande för en sångare att leverera.  

Anledningen till att populärmusiken verkar värdera emotionell 

kommunikation så högt kan man bara spekulera kring. En möjlig förklaring 

är att populärmusikens funktion i samhället har skiftat, särskilt under 1900-

                                 
108 Provenzano. ”Auto-Tune, Labor, and the Pop-Music Voice”, s. 11. 
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talets andra hälft. Fram till ungefär mitten av 1960-talet dominerades 

populärmusiken av dansmusik. Detta innebar att många som hörde 

populärmusik befann sig på ett dansgolv, en plats de kommit till för att 

dansa, inte för att lyssna aktivt på musiken som spelades där.109 Värt att 

påpeka här är att det är just under mitten av 1960-talet som låtomfånget 

börjar breddas och höjas samtidigt som användandet av rösteffekter ökar. 

Den utvecklingen skulle kunna tyda på att populärmusiken här börjar ta en 

mer emotionellt kommunikativ roll i samhället, vilket som en följd ändrar 

karaktärsdragen hos vad som blir en framgångsrik populärmusikalisk 

sånginsats. 

En ytterligare följdfråga att fundering kring resultaten i den här studien är 

vad dessa förändringar inom populärmusikalisk sång får för konsekvenser; 

vad händer med unga sångare som försöker hitta sin röst när de – medvetet 

eller omedvetet – informeras om att det viktigaste är att till varje pris 

kommunicera en (gärna högintensiv i affekt) känsla, och inte att använda sig 

av hälsosam sångteknik. Sångpedagoger som April Young har observerat 

vad hon kallar för skadliga trender hos sångare som ägnar sig just åt 

populärmusikalisk sång. Dessa trender innefattar bland annat män som 

sjunger så mycket i falsett att de inte utvecklar sin bröstklang på ett effektivt 

sett, samt kvinnor som pressar sin bröstklang för högt upp i sitt 

röstregister.110 Huruvida dessa sångtrender faktiskt måste vara skadliga för 

rösten låter jag vara osagt, då uppfattningarna här går isär; Sundberg påpekar 

exempelvis att det finns sångare som kunnat producera ljud med ett mycket 

högt subglottalt tryck – som tidigare trotts vara skadligt för rösten – under 

långa karriärer om de fått rätt sångträning.111 Vad ”rätt” sångträning innebär 

är i min mening också det som är centralt i konsekvenserna av 
                                 
109  David Suisman. ”Sound Recordings and Popular Music Histories: The Remix: Sound 
Recordings and Popular Music Histories”, från Journal of Popular Music Studies, vol. 23 
(2011), s. 217. 
110  April Young. ”Mixed Up and Upside Down”, från Journal of Singing, vol. 76 (2019), s. 
137. 
111  Sundberg. ”Some phonatory and Resonatory Characteristics of the Rock, Pop, Soul, and 
Swedish Dance Band Styles of Singing”, s. 532. 
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förändringarna jag observerat i karaktärsdragen hos populärmusikalisk sång. 

Vad ”rätt” sångträning kan innebära är även vad som gör den typen av studie 

jag har genomfört så viktig. För att förhindra att unga sångare intresserade av 

populärmusik skadar sina röster i sitt konstnärliga uttryck måste vi förbereda 

sångpedagoger på vilka ljud dessa sångare kan vara intresserade av att 

producera, så att de kan lära sig att göra det på ett hållbart och hälsosamt 

sätt. 

5. Avslutande reflektioner 
 
I den här studien har jag undersökt sångens föränderliga karaktärsdrag i 

populärmusik under 1900- och det tidiga 2000-talet. Detta har jag gjort 

genom att försöka besvara två frågeställningar. Den första av dessa 

innefattade hur rösthanteringen inom populärmusik med avseende på 

låtomfång och rösteffekter har förändrats under de senaste 100 åren. Genom 

att titta på den mest framgångsrika populärmusiken – d.v.s. den 

populärmusiken som sålt mest eller hamnat högst upp på topplistor – har jag 

kunnat konstatera att låtomfånget och användandet av rösteffekter verkar ha 

förändrats på liknande sätt hos män och kvinnor. Låtomfånget smalnades av 

något och sänktes under 1900-talets första hälft, för att sedan höjas under 

den andra hälften. Användandet av rösteffekter har följt en liknande kurva. 

Avvikelser från den här kurvan har förekommit; för detaljer kring detta, se 

avsnitt 4.1 och 4.2.  

Den andra frågeställningen innefattade vilka teknologiska framsteg samt 

stil- och genreskiften som kan ha föranlett dessa förändringar inom 

populärmusikalisk sång. Några olika aspekter av 1900-talets historia var 

intressanta i diskussionen kring den här frågeställningen. Det verkar som att 

populärmusikens sångideal – som en följd av teknologiska framsteg inom 

musikredigering såväl som genretrender – har skiftat kraftigt, framförallt 

under 1900-talets andra hälft. Detta ter sig som att det skett på grund av en 
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ökad efterfrågan på emotionellt högintensiva kommunikativa element inom 

populärmusiken. Ett bredare och högre låtomfång samt ett flitigare 

användande av rösteffekter kan sägas vara tecken på ett mer högintensivt 

expressivt sångsätt, vilket verkar vara riktningen populärmusikaliska 

sångideal rört sig mot under tidsperioden den här analysen avser. 

Avslutningsvis är det viktigt att återigen påpeka den här studiens 

avgränsning och vad det innebär för dess resultats innebörd. Andra faktorer 

än teknologisk utveckling samt genre- och stiltrenders inverkan på 

populärmusiken – exempelvis ekonomiska och politiska krafter – har till stor 

del lämnats utanför diskussionen till förmån för studiens avgränsade intresse. 

Detta skulle vara intressant att se i framtida studier i ämnet. Även studiens 

tidsmässiga begränsning har påverkat källmaterialets omfattning vilket gör 

att det är viktigt att komma ihåg att forskningsresultaten ska ses som 

indikationer på en utveckling snarare än att tas för att vara sanna. Det här 

forskningsfältet är, som jag tidigare påpekat, relativt outforskat, vilket gör att 

jag hoppas på att fler liknande studier kommer att bedrivas i framtiden. 

Tvärvetenskapliga arbeten som ger sig in i sångpedagogik hade varit av 

särskilt intresse för mig personligen att se, då jag tror att just den här sortens 

kartläggning av sångtrender kan vara intressant för sångare som utbildar sig. 
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1920-talet 
Män: 

• “Swanee” – Al Jolson 
o https://open.spotify.com/track/0QvgVegt9G5zg2RWQ5EM29?si=

b8e16269a6da4c3f 
• “Blue Yodel (T for Texas)” – Jimmy Rodgers 

o https://open.spotify.com/track/2pzpApfqE2LaXW5StD1FUA?si=f
5c69478f44e4170 

• “Bye Bye Blackbird” – Gene Austin 
o https://open.spotify.com/track/5tZwraF1R8JnW205k0Aqpt?si=b8

068751ef5a490e 
• “The Prisoner’s Song” – Vernon Dalhart 

o https://open.spotify.com/track/5A63jDvAp0piOKksW7rog4?si=af
9b01af84544f71 

• “Makin’ Whoopee” – Eddie Cantor 
o https://open.spotify.com/track/400YK3bOKWY4DzD75O0xzW?s

i=6091403c9b2841d6 
Kvinnor: 

• “Down Hearted Blues” – Bessie Smith 
o https://open.spotify.com/track/3Q6XZMq5y4H15Cox5UWNt0?si

=2b9329c2d61b4d25 
• “My Man” – Fanny Brice 

o https://open.spotify.com/track/4csDYf5M8uQH8xeh7hPoTk?si=e
11f260a52364126 

• “St. Louis Blues” – Bessie Smith 
o https://open.spotify.com/track/1AGGz6HSz0ewxcrlRE6scM?si=9

d2e558851cd40a3 
• “I Wanna Be Loved by You” – Helen Kane 

o https://open.spotify.com/track/0birwxao4QdkCd8IUPloCR?si=fb9
bfabb4fa8430b 

• “Crazy Blues” – Mamie Smith 
o https://open.spotify.com/track/5j6tQBJnNG4wLLdVISJ5g2?si=74

a2a8e38f5f4f5f 
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Figur 6. Låtomfång 1920-tal. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Rösteffekter 1920-tal. 
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1930-talet 
Män: 

• “Pennies From Heaven” – Bing Crosby 
o https://open.spotify.com/track/2YQnit9slKqOpJYqhkdCuh?si=9be

c3f3580804017 
• “The Way You Look Tonight” – Fred Astaire 

o https://open.spotify.com/track/6ALpCzjVWFQJRwKIM8he8F?si
=206fd85bce1241e8 

• “Cheek to Cheek” – Fred Astaire 
o https://open.spotify.com/track/35g4rTuhADuucoPzq01UIk?si=c86

800b7326547fd 
• “Puttin’ On The Ritz” – Harry Richman 

o https://open.spotify.com/track/6d6ebBjJ7qZAs3ILBzJHwM?si=92
72a25e232f4e83 

Kvinnor: 
• “Over The Rainbow” – Judy Garland 

o https://open.spotify.com/track/568SEFtDjKr7N2PytpA6D5?si=fe7
2ad8435bf4310 

• “God Bless America” – Kate Smith 
o https://open.spotify.com/track/2ucmUy1AHHFiLNlZyYHAya?si=

fc2878eb78664be0 
• “Bei Mir Bist Du Schoen” – The Andrews Sisters 

o https://open.spotify.com/track/1iLLsdXUC0nuLm86UO8T7D?si=
fbd4ef73c8944ea3 

• “Strange Fruit” – Billie Holiday 
o https://open.spotify.com/track/1CTex49P0iWwzUGsMNjgaV?si=

87f33132da6a41c2 
• “A-tisket, A-tasket” – Ella Fitzgerald 

o https://open.spotify.com/track/5935p4F2K5crvwdc6mBLPg?si=ac
a21a8bad624290 
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Figur 7. Låtomfång 1930-tal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3. Rösteffekter 1930-tal. 
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1940-talet 
Män: 

• “White Christmas” – Bing Crosby 
o https://open.spotify.com/track/3XsaSIPWvM61RIFfeb0BBR?si=e

a95a43431894b76 
• “(Ghost) Riders In The Sky” – Vaughn Monroe 

o https://open.spotify.com/track/2oqVtbiAG4EwGRI1zRJpJP?si=64
69f94e328f4f9a 

• “Swinging On A Star” – Bing Crosby 
o https://open.spotify.com/track/4bGTpp1MIRu0HGDIA22165?si=

0ee2dc88d0bb455e 
• “Paper Doll” – The Mills Brothers 

o https://open.spotify.com/track/4WeBfWEfQ9scMhOQgxloIb?si=b
3455a641eae493f 

• “You’ll Never Know” – Dick Haymes 
Kvinnor 

• “Buttons And Bows” – Dinah Shore 
o https://open.spotify.com/track/5Ch0OMOFFLacZwJSVJoYH6?si

=49952d98e37b4ff6 
• “Rum And Coca Cola” – The Andrews Sisters 

o https://open.spotify.com/track/2DHiTjxtVhQnLgQJbXQOFP?si=9
468a360046e46e1 

• “A Little Bird Told Me” – Evelyn Knight 
o https://open.spotify.com/track/4kLzeK6snErmNUofhzucrX?si=b3

2c0d5ca19d43ff 
• “Manana (Is Soon Enough For Me)” – Peggy Lee 

o https://open.spotify.com/track/3baBjQISAznjkg8WwzipPM?si=98
45d2cd1f064a17 

• “I’ll Walk Alone” – Dinah Shore 
o https://open.spotify.com/track/4c3KRQYsfTERL0o9nbvmKG?si=

63b76f07135744bc 
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Figur 8. Låtomfång 1940-tal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 4. Rösteffekter 1940-tal. 
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1950-talet 
Män: 

• “Rock Around The Clock” – Bill Haley & His Comets” 
o https://open.spotify.com/track/34AmZ4PMz9iNZVp9AMIGZj?si

=8db07314d1f64f69 
• “Mack The Knife” – Bobby Darin 

o https://open.spotify.com/track/3E5ndyOfO6vFDEIE42HA8o?si=b
4607a259b934765 

• “Jailhouse Rock – Elvis Presley 
o https://open.spotify.com/track/4gphxUgq0JSFv2BCLhNDiE?si=2

3b314b59bb04aed 
• “Mona Lisa” – Nat King Cole 

o https://open.spotify.com/track/5dae01pKNjRQtgOeAkFzPY?si=6
8a54a8ae7f34eed 

• “Tom Dooley” – The Kingston Trio 
o https://open.spotify.com/track/2qLxtO0iaFGI9x19vU3bDI?si=6c7

07070c3ad46c5 
Kvinnor: 

• “Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be)” – Doris Day 
o https://open.spotify.com/track/6Vlp0DPq2OyYpAEHZDPjVp?si=

c6febb0cfbef4bd2 
• “Secret Love” – Doris Day 

o https://open.spotify.com/track/5wzjc23Qsn7wN75eLMvFEc?si=7
bd4b1e8c43d468e 

• “(Put Another Nickel In) Music! Music! Music!” – Teresa Brewer 
o https://open.spotify.com/track/4yDNxMcQCjnCg9lLoKAH0I?si=

8c91369d272843a5 
• “You Belong To Me” – Jo Stafford 

o https://open.spotify.com/track/3xZe0jFAwc3akvChOrPS7u?si=f0
6fc32fa9e44cd7 

• “Tennessee Waltz” – Patti Page 
o https://open.spotify.com/track/0BHroBUvBAp561BYqC9LRK?si

=e596e25077bb41f3 
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Figur 9. Låtomfång 1950-tal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 5. Rösteffekter 1950-tal. 
 
 
 
 
 



 81 

1960-talet 
Män: 

• “Hey Jude” – The Beatles 
o https://open.spotify.com/track/1eT2CjXwFXNx6oY5ydvzKU?si=

7ba427beeb004ed0 
• “(I Can’t Get No) Satisfaction” – The Rolling Stones 

o https://open.spotify.com/track/2PzU4IB8Dr6mxV3lHuaG34?si=0
c05536cfd3b45cd 

• “I Want To Hold Your Hand” – The Beatles 
o https://open.spotify.com/track/4pbG9SUmWIvsROVLF0zF9s?si=

2a4b02724c8840da 
• “A Whiter Shade of Pale” – Procol Harum 

o https://open.spotify.com/track/78ZqE2tjAxbqEGGlvGnQfT?si=ec
d7a1f115ce46ea 

• “Oh, Pretty Woman” – Roy Orbison 
o https://open.spotify.com/track/52HAHV1j93s5B8GoTNI7DJ?si=3

5b1e820f77842a9 
Kvinnor: 

• “Those Were The Days” – Mary Hopkins 
o https://open.spotify.com/track/6QOg1CWFpLAsIK7I54JX4G?si=

55eb93133a504d56 
• “These Boots Are Made For Walkin’” – Nancy Sinatra 

o https://open.spotify.com/track/4j2W1eM03mz5MVN5LvR7VH?si
=d91a21b1be654bf4 

• “Downtown” – Pertula Clark 
o https://open.spotify.com/track/0ZQ6ckgerHYM5mOUxTl99Q?si=

7d02515f09234dc0 
• “Where Did Our Love Go” – The Supremes 

o https://open.spotify.com/track/69RH84na5iUNwrwxpgjC5j?si=93
e7815fbbc64303 

• “Be My Baby” – The Ronettes 
o https://open.spotify.com/track/2G2YzndIA6jeWFPBXhUjh5?si=8

78d167ee6924dd4 
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Figur 10. Låtomfång 1960-tal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 6. Rösteffekter 1960-tal. 
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1970-talet 
Män: 

• “Stayin’ Alive” – Bee Gees 
o https://open.spotify.com/track/4UDmDIqJIbrW0hMBQMFOsM?s

i=ca5748268d624382 
• “My Sweet Lord” – George Harrison 

o https://open.spotify.com/track/0qdQUeKVyevrbKhAo0ibxS?si=1
66f89caf9b44e47 

• “Let It Be” – The Beatles 
o https://open.spotify.com/track/7iN1s7xHE4ifF5povM6A48?si=2c

43cd422abf4d43 
• “Imagine” – John Lennon 

o https://open.spotify.com/track/7pKfPomDEeI4TPT6EOYjn9?si=4
e6b4c819c594b2c 

• “Bohemian Rhapsody” – Queen 
o https://open.spotify.com/track/3z8h0TU7ReDPLIbEnYhWZb?si=

826db3a62afe47a0 
Kvinnor: 

• “Dancing Queen” – ABBA 
o https://open.spotify.com/track/0GjEhVFGZW8afUYGChu3Rr?si=

6b808aebbe5347f1 
• “Heart Of Glass” – Blondie 

o https://open.spotify.com/track/41AE8ODX2JETBCa6muhSLY?si
=1e5b34659d6945e2 

• “Le Freak” – CHIC 
o https://open.spotify.com/track/5Tx7BNDEcwtCuN4LPM26Nq?si

=5c03e79dabff4822 
• “Venus” – Shocking Blue 

o https://open.spotify.com/track/0Z3xhSOhrawLV81YdiDiiJ?si=a25
a08e4d0064b13 

• “I Will Survive” – Gloria Gaynor 
o https://open.spotify.com/track/7rIovIsXE6kMn629b7kDig?si=c48

3206ba5c0472f 
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Figur 11. Låtomfång 1970-tal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 7. Rösteffekter 1970-tal. 
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1980-talet 
Män: 

• “Another Brick In The Wall” – Pink Floyd 
o https://open.spotify.com/track/7pmNNEJcBcODkrPHEIf7Cy?si=3

97a7c0099ee47b6 
• “Every Breath You Take” – The Police 

o https://open.spotify.com/track/1JSTJqkT5qHq8MDJnJbRE1?si=a
17c24e4a894483e 

• “Billie Jean” – Michael Jackson 
o https://open.spotify.com/track/5ChkMS8OtdzJeqyybCc9R5?si=f9

34f796f2bd44c5 
• “I Just Called To Say I Love You” – Stevie Wonder 

o https://open.spotify.com/track/6RNDeRnWsRMjPdNVgupZCs?si
=2103bed6292f4d7d 

• “Careless Whisper” – George Michael 
o https://open.spotify.com/track/4jDmJ51x1o9NZB5Nxxc7gY?si=c

c259e3ce5854d8b 
Kvinnor: 

• “Flashdance…What a Feeling” – Irene Cara 
o https://open.spotify.com/track/3cbV252akVZInSvJk7jAYX?si=cc

1687f97b664c34 
• “Bette Davis Eyes” – Kim Carnes 

o https://open.spotify.com/track/0odIT9B9BvOCnXfS0e4lB5?si=17
5ef098f8b24adf 

• “Like a Prayer” – Madonna 
o https://open.spotify.com/track/1z3ugFmUKoCzGsI6jdY4Ci?si=dd

3b9af543a840aa 
• “Woman in Love” – Barbra Streisand 

o https://open.spotify.com/track/1pTGc8pwyo6xtgXBKCBcFn?si=d
4ea428d765e4068 

• “I Love Rock ‘N Roll” – Joan Jett & The Blackhearts 
o https://open.spotify.com/track/2Cdvbe2G4hZsnhNMKyGrie?si=7

53446a28aad450e 
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Figur 12. Låtomfång 1980-tal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 8. Rösteffekter 1980-tal. 
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1990-talet 
Män: 

• “(Everything I Do) I Do It For You” – Bryan Adams 
o https://open.spotify.com/track/1Eb90nmqTrxylKFhcUzW8P?si=6

a40cf146c574f27 
• “ Candle In The Wind 1997” – Elton John 

o https://open.spotify.com/track/3DUcaEvPO72PijivCjtZcU?si=ae2
872b7faad4b89 

• “(I Can’t Help) Falling In Love With You” – UB40 
o https://open.spotify.com/track/7ojJ4XvqBhBcteM0zjMebT?si=00

904f1a9598458e 
• “Livin’ la Vida Loca” – Ricky Martin 

o https://open.spotify.com/track/0Ph6L4l8dYUuXFmb71Ajnd?si=1
2b1e945b99b41a9 

•  “Streets of Philadelphia” – Bruce Springsteen 
o https://open.spotify.com/track/6WgBIPHwkQhCqMNnR5hQCN?

si=84a78b9cfd344199 
Kvinnor: 

• “I Will Always Love You” – Whitney Houston 
o https://open.spotify.com/track/4eHbdreAnSOrDDsFfc4Fpm?si=5e

8797e91e6445a8 
• “My Heart Will Go On” – Celine Dion 

o https://open.spotify.com/track/33LC84JgLvK2KuW43MfaNq?si=
5db28094ce714cdd 

• “Nothing Compares 2 U” – Sinéad O’Connor 
o https://open.spotify.com/track/3nvuPQTw2zuFAVuLsC9IYQ?si=

349163e517b04e87 
• “Believe” – Cher 

o https://open.spotify.com/track/2goLsvvODILDzeeiT4dAoR?si=c5
1fb9162c3c4412 

• “…Baby One More Time” – Britney Spears 
o https://open.spotify.com/track/3MjUtNVVq3C8Fn0MP3zhXa?si=

b1fceddca6dc45df 
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Figur 13. Låtomfång 1990-tal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 9. Rösteffekter 1990-tal. 
 
 
 
 
 
 
 



 89 

2000-talet 
Män 

• “Hey Ya!” – OutKast 
o https://open.spotify.com/track/2PpruBYCo4H7WOBJ7Q2EwM?si

=a0d8ece5a72e4d3d 
• “Low” – Flo Rida (ft. T-Pain) 

o https://open.spotify.com/track/0CAfXk7DXMnon4gLudAp7J?si=
79ab8e236a844b53 

• “Apologize” – Timbaland and OneRepublic 
o https://open.spotify.com/track/6EibZ5dWHFYzXgxbEjNvat?si=d

798072691b94100 
• “How You Remind Me” – Nickelback 

o https://open.spotify.com/track/0gmbgwZ8iqyMPmXefof8Yf?si=e
2d7be83ac5b467a 

• “Beautiful Girls” – Sean Kingston 
o https://open.spotify.com/track/1hGy2eLcmC8eKx7qr1tOqx?si=84

8adcec4bf04aeb 
Kvinnor: 

• “Poker Face” – Lady Gaga 
o https://open.spotify.com/track/5R8dQOPq8haW94K7mgERlO?si=

4d9459c37dbc40ab 
• “Bleeding Love” – Leona Lewis 

o https://open.spotify.com/track/7wZUrN8oemZfsEd1CGkbXE?si=
3e49aef0e0834cfc 

• “Can’t Get You out of My Head” – Kylie Minogue 
o https://open.spotify.com/track/3E7ZwUMJFqpsDOJzEkBrQ7?si=

a24d44433070489b 
• “I Kissed A Girl” – Katy Perry 

o https://open.spotify.com/track/14iN3o8ptQ8cFVZTEmyQRV?si=
c4af2a45bb354a55 

• “Hung Up” – Madonna 
o https://open.spotify.com/track/3850dYVgOFIXJh5U4BFEWH?si

=0c604548e2dd4c31 
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Figur 14. Låtomfång 2000-tal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 10. Rösteffekter 2000-tal. 
 
 
 
 
 
 
 



 91 

2010-talet (2010–2018) 
Män: 

• “Grenade” – Bruno Mars 
o https://open.spotify.com/track/4lLtanYk6tkMvooU0tWzG8?si=a2

86f3a3fc3644db 
• “Just the Way You Are” – Bruno Mars 

o https://open.spotify.com/track/47Slg6LuqLaX0VodpSCvPt?si=b4
08a48bec154074 

• “Dynamite” – Taio Cruz 
o https://open.spotify.com/track/2CEgGE6aESpnmtfiZwYlbV?si=9

3b842f082794a03 
• “Somebody That I Used To Know” – Gotye (ft. Kimbra) 

o https://open.spotify.com/track/4VRLGNMTfymoYzD4dLAsNb?si
=6ada4a80a0f844ea 

• “Fireflies” – Owl City 
o https://open.spotify.com/track/3DamFFqW32WihKkTVlwTYQ?si

=ea96502620a94fa9 
 

Kvinnor: 
• “We Found Love” – Rihanna and Calvin Harris 

o https://open.spotify.com/track/3t4HeVfURZ5DuqMWz0Cmqg?si
=7c587118ce2444a6 

• “California Gurls” – Katy Perry 
o https://open.spotify.com/track/6tS3XVuOyu10897O3ae7bi?si=c88

d6428a40a429e 
•  “Rolling in the Deep” – Adele 

o https://open.spotify.com/track/4OSBTYWVwsQhGLF9NHvIbR?s
i=6be4ec4efd254800 

• “Firework” – Katy Perry 
o https://open.spotify.com/track/1mXuMM6zjPgjL4asbBsgnt?si=90

44c0f8ca014e0e 
• “Born This Way” – Lady Gaga 

o https://open.spotify.com/track/30XU4suKzCeoCK9YFzdufg?si=4
b65daeb671b4e56 
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Figur 15. Låtomfång 2010-tal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 11. Rösteffekter 2010-tal. 
 


