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Förord  

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare David Myhr som gett mig stort stöd och 
inspiration. Jag vill även tacka Sara Gustafsson för intervjun vars engagemang och insikter tillförde 
inspiration. Likaså min sånglärare Anna Wedin som jag dessutom kunnat resonera med över olika 
sångrelaterade ämnen. Stort tack också till Erik Holmbom, Jonathan Olsson och Viktor Strandberg 
som medverkade på inspelningarna.  

Abstrakt  

Det här arbetet handlar om hur jag som kvinnlig sångare kan ta mig an rocklåtar som i originalet 
sjungs av män och ändå behålla sångframförandets karaktär. Detta utan att ta till det förväntade 
alternativet att byta tonart. Forskningsfrågan handlar om hur jag kan modifiera mitt normala 
sångsätt för att förmedla samma intensitet, känsla och sound i framförandet som i originalet som är 
skrivet utifrån en manlig sångröst. Detta för att se om jag kan hitta verktyg inom sång som hjälper 
att behålla sångens karaktär även fast originalet är skrivet utifrån en manlig sångröst. Jag valde sex 
låtar inom rockgenren som jag spelade in med ett band tre gånger och mellan gångerna analyserade 
och jämförde min sång med originalframförandet och spelade in egna inspelningar med hjälp av 
backing tracks för att hitta ytterligare verktyg. Den sångmässiga progressionen och användandet av 
olika sångtekniska verktyg presenteras både i form av ljudinspelningar och diverse notbilder. 
Undersökningen visade att de främsta verktygen för att uppnå detta var mörk klangfärg, effekter, 
utbyte av toner eller melodier, släppa kontrollbehovet, funktionen overdrive, energi, envishet, att 
inte glömma hur viktig fraseringen är och att komma ihåg att lyssna vad allt som finns under 
effekterna. Genom att applicera dessa verktyg kan en kvinnlig sångare uppnå ett resultat som är 
nära originalsångens karaktär även fast originalsångaren är en man. Med detta arbete hoppas jag 
kunna inspirera andra sångare att våga ta sig an låtar som inte ligger i deras bekvämlighetszon samt 
ge mig själv och andra verktyg att använda sig av vid sådana situationer. 
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1. Bakgrund  

Idén till mitt examensarbete kom när jag satt och funderade över vilka mina största förebilder 
inom rockgenren var. Jag funderade, listan blev lång och majoriteten av sångarna på listan var 
män. På listan fanns bara några få kvinnor. Sångare som t.ex. Lizzy Hale, Ann Wilson, Hayley 
Williams och Florence Welch. Då kom tanken: varför var det så få kvinnor på listan? 

Svaret på den frågan kan diskuteras länge. Jag tror inte att det är kvinnors sångröster som håller 
dem tillbaka utan att det snarare är en samhällsfråga i min mening. Det gör mig otroligt frustrerad 
att jag inte hade så många kvinnliga förebilder på min lista. Min personliga reflektion kring detta är 
att kvinnor kanske inte alltid har tillåtits att ta plats i samma omfattning som män och det skulle 
kunna vara ett samhälleligt fenomen som även återspeglar sig i rock-branschen. Jag fick tips av min 
lärare Anna Wedin att läsa boken Inte riktigt lika viktigt av Marie Selander (2012) för att läsa om 
kvinnors ställning i musikbranschen. (Då detta arbete i första hand handlar specifikt om sång och 
olika sångtekniska verktyg har jag – även om ämnet engagerar mig starkt – valt att hålla denna 
diskussion relativt kortfattad.) 

I boken beskriver Selander mycket ifrån sitt eget perspektiv som sångerska och musiker på 1960-
talet och också om de kvinnliga musiker och genier som kom i skymundan. Hon berättar mycket 
om egna bandet Nursery Rhymes och hur de blev behandlade för att de enbart bestod av kvinnor. 
Hon berättar bl.a. om hur tidskrifter, skivbolag och musiker underskattade dem. Selander citerar 
från olika gamla klipp från tidskrifter kring bandet: ”Fem trallande jäntor” (Aftonbladet, 1965) ”Inte 
nog med att flickorna är vackra, de spelar ovanligt bra också” (Hälsinglands Tidning). Hon berättar 
hur svårt det var att få samma respekt som de manliga kollegorna. I boken tar Selander upp ”den 
allmänna normen” och skriver att hennes band Nursery Rhymes inte tillhörde den, utan att ”normen 
var manlig”. Som man var man musiker, medan som kvinna ingick man inte i normen och därmed 
stämplades som ”kvinnlig musiker”.  Salander skriver: 

Vi bedömdes utifrån vårt kön och förväntades bli bedömda - och berömda - främst utifrån vår förmåga att 
behaga. Vi var ’söta’, ’snyggast på scen’ och till råga på allt kunde vi spela! 

Att kvinnor har delats in i en separat grupp som bedömts utifrån hur de ser ut och där man inte 
förväntar sig bra musicerande har präglat kvinnors plats i branschen. De har helt enkelt inte fått 
samma respekt för sitt musicerande enbart på grund av deras kön.  

Här man också dra en parallell med ett problem beskrivet av Cathrine Sadolin i boken Komplett 
Sångteknik (2009) som flera kvinnliga sångerskor kämpar med: ”För att tillfredsställa de 
kommersiella kraven på att se bra ut förväntas det ofta av kvinnliga sångare att de ska vara 
onaturligt magra”. Även om det naturligtvis finns exempel på magra sångerskor med ett rockigt 
sound ligger det mycket i att om man inte har den fysiska form som krävs kan orken tryta i låtar 
som har mycket attityd och energi som i rock. Hon berättar även att ”Det är också ett problem att 
många kvinnliga sångare inte använder den styrka de har, bara för att de tycker att de måste verka 
små och söta. När man uppmanar dem att inte bara identifiera sig med den gulliga sidan av den 
feminina rollen uppstår det ett annat och mer direkt sound”. Jag tycker att båda de här punkterna ger  
bra exempel på varför det inte finns en massa kvinnliga sångerskor inom rock. Rocksång kräver 
mycket styrka och energi och den styrkan är svår att använda till fullo när det är inrotat i många 
kvinnors huvuden att uppfattas som ”små och söta”. Det jag menar är att jag tror inte att det är 
rockgenren i sig som orsakat att det inte finns många kvinnliga sångare i den utan att det snarare är 
ett samhällsproblem som gjort att många kvinnor inte haft den möjlighet, kraft och förmåga att 
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släppa kontrollen som är nödvändig för att lyckas som rocksångerska. Detta har lett till en ond 
cirkel eftersom de flesta kända sångarna inom rock är män och att det följaktligen inte finns 
tillräckligt med kvinnliga förebilder inom rocksång.  

Jag hade tur att hitta bandet Heart i ganska ung ålder som kom att inspirera mig att bli 
rocksångerska. Klart att jag har förebilder som Led Zeppelin, Guns’N’Roses, Queen och Foo 
Fighters etc. Men det hjälpte mig mycket att hitta Ann Wilson i bandet Heart eftersom det fick mig 
att tro att även jag klarar av dessa låtar. Rocksång behöver ett råare sound och kräver mycket styrka 
och då behöver man släppa kontrollen lite. Som Sadolin skriver behöver man det sound som 
uppkommer när man släpper den gulliga sidan. Ett annat sound på rösten uppkommer med en massa 
attityd och självsäkerhet. Man behöver ta plats och man behöver synas!  

När jag började tänka ifrån mitt personliga perspektiv kom jag att tänka på alla de projekt jag aldrig 
blivit tillfrågad om på grund av att det är en man som sjunger i originallåten och att det då 
”behöver” vara en manlig sångare. Detta är ganska vanligt exempelvis när det kommer till ”tribute-
konserter” med låtar från 70/80-talet. Jag har själv hört och varit med om när någon försökt hitta en 
sångare till t.ex. en tribute-konsert med Led Zeppelin låtar och då fanns det bara manliga sångare 
bland alternativen. Trots att jag fanns där och pratade om hur mycket jag ser upp till Robert Plant 
och hur kul projektet lät så var jag inte ett tänkbart alternativ. Jag kom också att tänka på de gånger 
jag inte blivit tillfrågad till cover-gigs eftersom jag hade för ”fin” röst, är för ”gullig”, samt att jag 
inte kan framföra låtarna med samma energi och att jag förmodligen kommer byta tonart. Det är 
inte ovanligt att instrumentalisterna inte vill byta tonart på låtarna eftersom låtar inom rock 
innehåller riff som av instrument-tekniska skäl kanske inte gör sig lika bra i en annan tonart eller att 
gitarrerna är stämda i en annan stämning. Det var då jag förstod vad jag ska skriva om i mitt 
examensarbete. Jag ville undersöka huruvida det spelar roll av vilket kön den som sjunger är. Jag 
ville titta närmare på vilka verktyg man kan använda sig av för att få det att låta så nära originalet 
som möjligt för att påvisa att det inte spelar någon roll om tonarten inte är den mest lämpade eller 
att soundet på sången inte första hand låter passande för det motsatta könet. Jag vill tro att en 
sångare precis som en instrumentalist kan anpassa sig till musiken och utöva det sound låten 
behöver.  
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2. Egna definitioner 

Sound: Med sound menar jag vilken klangfärg man har på rösten eller i vilket röstläge man sjunger 
i. Sjunger man med mörk eller ljus klangfärg? Sjungs tonerna rena eller har man lagt till effekter på 
rösten som får den att raspa, growla eller dista? Andra begrepp som kommer in och som påverkar 
soundet är funktionerna  curbing, neutral, overdrive och edge. Dessa funktioner utgör olika sätt att 
framställa olika ljud med sin röst. Luftigt, kompakt osv. Enkelt uttryck, med sound menas hur 
sången låter. 

Intensitet/Energi: Med energi och intensitet menar jag hur mycket kraft man har i sin röst och i 
kroppen när man sjunger. Om man ger mycket kraft när man sjunger eller om man är mer 
återhållsam i sin sång. Energi är också hur starkt stödarbete man har och hur mycket luft man 
sjunger med samt volym. 

Känsla: Vilken sinnesstämning väcker sångaren? Vad förmedlar sången för känslor? En sångare 
kan väcka en känsla på många olika sätt och man använder olika verktyg för att uttrycka dessa 
känslor. 
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3. Syfte  

Mitt syfte är att undersöka hur jag som kvinnlig sångerska kan arbeta med tolkningen av rocklåtar, 
som i originalet sjungs av män, för att i möjligaste mån bibehålla karaktären i originalets 
sångmässiga framförande. Detta utan att göra den för kvinnliga sångare normalt förväntade 
åtgärden att byta tonart. 

- Hur kan jag modifiera mitt normala sångsätt för att förmedla samma intensitet, känsla och sound 
i framförandet som den manliga förlagan gör i originalinspelningarna av sex rocklåtar? 
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4. Metod och material 

I  detta kapitel går jag igenom motiveringen till mitt urval av låtar att jobba med, på vilka sätt jag 
dokumenterat min process samt på vilket sätt jag analyserat progressionen i mina egna 
sångframföranden. 

4.1 Urval av låtar 

Jag valde sex olika låtar inom olika rock-genres att fokusera på. Det är ofta just i rocklåtar man inte 
vill byta tonart då de ofta är riffbaserade och riffen kan tappa sin originalkaraktär. Man riskerar 
därmed att gå miste om igenkänningsfaktorn. Det kan också bli svårare för stränginstrument rent 
speltekniskt. Jag valde också rockgenren eftersom det var utifrån den hela min grundidé till mitt 
arbete kom, samt att det i denna genre finns mer manliga sångröster än kvinnliga. Jag ville ta mig an 
en utmaning. Flera av låtarna kan kategoriseras inom hårdrocks-genren och det var ett medvetet val 
då de kräver enormt med energi och ”smutsighet” i sångframförandena är ganska hög. 

Jag har valt följande sex låtar. 
1. ”Mercy" - Muse (M.Bellamy)  
Jag valde ”Mercy" p.g.a. dess svåra intervallhopp. Den är väldigt låg på vissa ställen samt att 
sångarens falsett inte är lätt att sjunga.  
2. ”Bombtrack" - Rage Against The Machine (T. Commerford, Z. De la Rocha, T. Morello, B. 

Wilk) 
”Bombtrack” valde jag för att jag inte har kunnat hitta någon kvinna som har sjungit låten tidigare 
och den har svår tajming, attityd och röstläge. 
3. ”Welcome To The Jungle” - Guns  N’ Roses (D. McKagan, J. Isbell, S. Hudson, S. Adler, W. 

Axl Rose) 
"Welcome To The Jungle” är mest bekväm för min röst av alla låtarna. Men det kändes självklart att 
välja en låt till arbetet som Axl Rose sjunger eftersom han var ett stort namn inom rock-eran under 
80/90-talet. 
4. ”Back In Black" - AC/DC (A. Young, B. Johnson, M. Young) 
Den låten har väldigt höga toner och ligger inom mitt skarv-område nästan under hela låten och det 
är inte mycket pauser i sången. Sångaren Brian Johnson har även många effekter på sin röst som 
inte jag bemästrar på samma sätt. 
5. ”Electric Worry" - Clutch (T. Sult, D. Maines, J-P. Gaster, N. Fallon, Mississippi Fred 

McDowell) 
”Electric Worry” valde jag för att få in en låt med blues-influenser.  Det är en låt som går från 
väldigt lågt i vers och går upp en oktav i refrängen. Han har också en väldigt mörk och maskulin 
röst. 
6. ”We Got The Whip” - Audioslave (B. Wilk, C. Cornell, T. Commerford, T. Morello)  
Jag valde denna låt som en stor utmaning eftersom original-sångaren sjunger väldigt mycket i dist 
hela vägen och det är en av sångens viktigaste karakteristiska drag i denna låt. 
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4.2 Dokumentation av sång 

Jag har spelat in låtarna under tre tillfällen med ett band bestående av Erik Holmbom på elgitarr, 
Jonathan Olsson på trummor och Viktor Strandberg på bas. Inspelningarna gjordes med hjälp av en 
handhållen inspelningsenhet  och min telefon. På första inspelningen sjöng jag låtarna som jag 1

skulle ha sjungit dem där och då utan närmare eftertanke. Tanken var att få fram hur det låter innan 
analysen var påbörjad och verktygen framtagna. Det blev en utgångspunkt att jämföra utifrån som 
jag sedan kunde gå tillbaka till för att analysera min sångs progression.  

Det är en helt annan sak att sjunga med ett band än att stå i ett övningsrum själv och öva och spela 
in. Det är inte heller samma sak att öva till ett backing track . När man spelar live med ett band ska 2

man ha bandets samspel i åtanke plus att jag som sångare får en helt annan feeling och det blir lätt 
mer spänt att sjunga inför de andra. Inspelningarna hjälpte mig indirekt att sätta upp mål eftersom 
jag inför varje tillfälle behövde hitta nya sångmässiga lösningar. På så sätt kunde jag hålla deadlines 
bättre. Av inspelning- och ljudtekniska begränsningar fick bandet i uppdrag att spela svagare för att 
sången skulle höras mer och vara i centrum i ljudbilden, precis som på en studio-inspelning. 

Mellan inspelningarna med bandet övade jag och analyserade mina insatser. Jag jobbade med att 
hitta de rätta verktygen som behövdes och försökte öva upp det som jag inte kunde, som t.ex. låga 
toner eller vissa effekter. Detta dokumenterades med inspelningar för att kunna höra hur jag tog mig 
an dem nya verktygen och teknikerna. 

4.3 Analys av eget sångframförande 

Direkt efter att vi hade spelat in första gången skrev jag ner vad jag upplevde som svårt och 
obekvämt i respektive låt. Främst för mitt eget minne och för att få en start i processen. Jag valde att 
analysen skulle utgå ifrån originalsångarnas sinnesstämning, eftersom jag själv tycker att det är det 
viktigaste verktyg en sångare kan ha d.v.s att kunna uttrycka och förmedla känslor i sången. Jag 
analyserade vilken känsla/känslor sångaren sjunger med och vilken känsla/känslor jag föreställer 
mig att sångaren vill att lyssnaren skall uppleva. Som sångare använder man sångtekniska verktyg 
för att framhäva en känsla. Om man ska förmedla frustration och aggression brukar man allt som 
oftast sjunga med mer pondus och mer volym än t.ex. ledsamhet och nedstämdhet. De senare 
förmedlas oftast genom att tona ner sången och sjunga volymmässigt svagare. Det beror så klart på 
vilken låt det är och också på vilken sångare man är. Jag tycker själv att ordet känsla är en av de 
viktigaste termerna inom sång. För mig är sång det instrument som bäst kan beröra och berätta. 
Därför utgick jag från sinnesstämningen i sången i mitt arbete. Känslan är ofta grunden till sångens 
sound.  

Efter första inspelningen lyssnade jag på originalet och sedan på min inspelning och skrev ner vad 
jag upplevde som de största skillnaderna mellan min och originalsångarens sång. Jag funderade på 
vilka olikheter som skulle vara de svåraste utmaningarna och som skulle ta längst tid att lösa. Jag 
visste att jag behövde gå in på de grejer som var mest olika i jämförelse med originalet eller som 
bara allmänt var svåra direkt för att hinna öva in. Detta för att senare i processen kunna spendera tid 
på detaljer. På samma gång tog jag mig även an de svårigheter som jag upplevt på repetitionen. Jag 

Zoom Audio Recorder 1

 Backing track är ett förinspelat musikaliskt ackompanjemang som en musiker kan spela eller sjunga till 2
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jämförde vad min sång väckte för känsla och vad originalet väckte för känsla för att hitta de rätta 
verktygen och för att bibehålla original-sångens karaktär. Efter det övade jag, analyserade och 
jämförde originalet med de inspelningar jag gjorde till backing tracks och reflekterade över om det 
var bra lösningar eller om de inte fungerade. Ofta när jag hittade en lösning så kom jag på 
ytterligare en, det blev som en kedjereaktion. Så analysen följde även med under övningsperioden. 
Analysen var inte exklusiv för jämförandet av inspelningarna utan den fortsatte även när jag testade 
applicera olika verktyg på låtarna. Jag kollade direkt hur det nya verktyget lät jämfört med 
originalet. 

Efter inspelning två och tre jämförde jag inte bara med originalet utan jag jämförde också med mina 
egna inspelningar från tidigare för att se och reflektera över om jag gick åt rätt håll, och om det blev 
bättre eller sämre, eller om det fanns något som jag borde behålla från de tidigare inspelningarna 
före etc. Efter varje inspelning gick jag igenom alla sex låtar del för del. 

4.4 Loggbok 

Jag skrev ner mina analyser och reflektioner i en loggbok som kom att följa med från början till 
slutet av processen. Varenda gång jag övade själv skrev jag om motgångar, svårigheter och 
framgångar jag upplevde samt om någon ny fråga kommit fram. Denna loggbok har hjälpt mig att 
få syn på de viktigaste insikterna som sedan kom att ligga till grund för de tematiska kapitlen under 
rubriken resultat. 
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5. Genomförande 

I detta kapitel kommer jag summariskt presentera mitt analysarbete på respektive låt.  Detta för att 
redogöra för mitt arbete att identifiera utmaningar och arbetet med att hitta verktyg för att tackla 
dessa. Jag inkluderar inspelningar med både bandet och från min egen övning för att tydligare 
illustrera mitt sångframförandes utveckling.   

5.1 Låt 1 / ”Mercy"   

Ljudexempel 1) ”Mercy” (originalversion) på Spotify 

När jag sjöng låten ”Mercy” med bandet upplevde jag det som svårt att sjunga de låga tonerna i 
versen, samt att verserna innehöll en del svåra intervallhopp. Dessa intervallhopp gick från en högre 
ton och landade ofta på någon av de svåra låga tonerna. Jag lade mycket tid på dessa intervallhopp i 
början där tonerna inte var hopplösa att klara av men krävde en hel del övning i teknik. Det tog tid 
att få in i muskelminnet. Nedan följer ett klingande exempel på ”Mercy” när jag befann mig i 
startskedet. Här arbetade jag på versen och försökte hitta en lösning på att öva in och sätta 
intervallhoppen lättare. Jag började att öva det med twang , och tänka på att le med munnen för att 3

få tonen lite klarare och ljusa upp den lite. 

Ljudexempel 2) Övning med twang och leende på ”Mercy” (med backing track) 

Längre in i processen började intervallhoppen sätta sig bättre efter att jag analyserat Matt Bellamys 
frasering på verserna. 

Ljudexempel 3) ”Mercy” utveckling på frasering (med backing track) 

Det blev en utmaning att inte sjunga på det typiska sätt jag annars brukar göra och att istället 
försöka eftersträva soundet Matt Bellamy har. Den största utmaningen blev att eftersträva den 
manliga falsett Bellamy innehar. Bellamy i sig har en väldigt säregen sångröst som är svår att 
eftersträva. Jag skrev följande i min loggbok: 

Jag känner en liten panikkänsla eftersom jag förmodligen behöver sjunga den här låten med neutral  utan luft, 4

då det är en av mina svagaste sidor. Min starka sida är också höjden när jag får kräma i och den här låten är 
ganska låg och de högre partierna är luftiga och tunnare. 

Jag testade att sjunga på en del olika sätt i refrängen. Här sjunger jag med curbing , vilket jag 5

gjorde automatiskt på första inspelningen. 

 Twang är en term från CVT (Komplett Sångteknik) som betyder att göra tonen lite mer nasal för att få en tätare och 3

klarare ton. 

 Neutral är en funktion inom CVT (Komplett Sångteknik). Funktionen kan sjungas med och utan luft. Det är en icke- 4

metallisk funktion och är svagare och mjukare än de metalliska funktionerna. Volymen är oftast svag med undantag på 
Neutral utan luft i höjden där man kan sjunga starkare. Neutral utan luft är mjukare och tonerna är mer luftiga än på 
Neutral utan luft som låter tätare och som också används inom klassisk sång.

 Curbing är en halvmetallisk funktion, vilket betyder att tonen innehåller en vis mängd metall (ton med stark volym 5

och kan vara kantigt, hårdare och råare i sitt sound). Tonen är tät och har ingen luft på sig och uppfattas oftast klagande 
och återhållsamt. Den kraftigare än Neutralen men har mindre kraft än Overdrive och Edge. 
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https://open.spotify.com/track/2qkmPUG7ARsRwhVICQVwQS?si=tRqvhHgRSjC1AhCOS7X1_w
https://soundcloud.com/julia-grannas/mercy-vers-1-twang-leende
https://soundcloud.com/julia-grannas/mercy-legato-takming-skont-laidback-pa-andra-delen


Ljudexempel 4) "Mercy" refräng, curbing, inspelning 1 (med band) 

Men eftersom mitt arbete handlar om att behålla låtens karaktär så behövde jag försöka öva in och 
klara av neutral utan luft på refrängerna. Jag fick gå in och ändra på vokalerna jag sjöng, göra mer 
rum i munnen, där jag öppnar upp och tänker att jag sjunger mera ”klassiskt”.  

Ljudexempel 5) "Mercy" Neutral utan luft (med backing track) 

5.2 Låt 2 / ”Bombtrack”  

Ljudexempel 6) ”Bombtrack” (originaleversion) på Spotify  

Låten ”Bombtrack” behövde väsentligt mer attityd och energi. Det svåraste i denna låt var att få 
fram aggressionen och frustationen i sången samt att framhäva ”smutsen”. Efter första inspelningen 
med bandet så kände jag att de största problemen satt i min tajming, jag hade inte tillräckligt med 
attityd. Refrängen var svårast eftersom det var problematiskt att hitta tonerna och den ville lätt låta 
för fin. Jag ville dyka ned i ”effekt-träsket”. Med det menar jag att jag lade väldigt stor vikt vid 
effekterna på sången och hur jag skulle få till dem. Jag trampade vatten och fick släppa låten någon 
vecka för att sedan kunna ta upp den igen och då försöka tänka utanför boxen. Det gjorde att det 
äntligen lossnade och jag hittade mängder med lösningar för refrängen i ”Bombtrack” på en kväll. 
Nedan följer några exempel. Först en inspelning där jag använde overdrive  för att få en mörkare 6

klangfärg. Jag lade även till betoning på konsonanter och provade artikulera tydligare. 

Ljudexempel 7)"Bombtrack" med overdrive med betoningar och artikualtion (med backing track) 

Jag testade också att ändra en ton till en förminskad kvint upp (A till Eb) för att på så sätt kanske 
låta mer uppmanande och för att inte låta allt för monoton.  

Ljudexempel 8) "Bombtrack" tonändring (med backing track) 

Jag prövade ut lite på effekter på sången. Jag forskade i effekten growl  på några partier under 7

refrängen för att på så sätt låta lite mer cool och bestämd.  

Ljudexempel 9) "Bombtrack" med growl (med backing track) 

Jag kämpade också en hel del med tajmingen och fraseringen på verserna och fick lägga fokus på 
att hitta svänget i sången för att få fram den rätta attityden. I min mening lät De la Rocha 
uppmanande, berättande och hade en attityd som sa att ”nu ska ni lyssna på mig” genom hela låten 
och detta ville jag försöka uppnå. 

 Overdrive är en helmetallisk funktion och tonen skall alltid vara icke- luftig och tät. Volymen är ofta stark i overdrive 6

och den har en ropande och kraftig karaktär. 

 Growl är en effekt. Direkt översatt till svenska betyder det morrande eller brummande. Growl är en förvrängning av 7

ljudet. När man growlar drar man tungan bakåt och twangar och struplocket lutas bakåt så att de nästan täcker 
stämbanden. Growl är ett mörkt och morrande ljud med ett rullande brus på sig. 
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https://soundcloud.com/julia-grannas/mercy-insp-1-vers-1
https://soundcloud.com/julia-grannas/vokaler-i-mercy-ref
https://open.spotify.com/track/2rBHnIxbhkMGLpqmsNX91M?si=655r-ZAJQWS2ci-nRdLYQQ
https://soundcloud.com/julia-grannas/bomb-overdrive-konsonanter-artikulation
https://soundcloud.com/julia-grannas/bombtrack-hogre-toner
https://soundcloud.com/julia-grannas/bomb-ref-morkkon-art-vol-ton-growl


5.3 Låt 3 / ”Welcome To The Jungle”   

Ljudexempel 10) "Welcome To The Jungle" (originalversion) på Spotify 

”Welcome To The Jungle” är den låt som sitter i bäst register för mig av låtarna. I den här låten 
kändes inget för högt eller för lågt och min röst klingade bra i låten från första början. Det knepiga i 
den här låten var i stället att eftersträva Axl Roses säregna sound. En utmaning som jag visste om 
var att jag blir lätt obekväm när jag ska vara lite smått snuskig och flörtig när jag sjunger. Jag valde 
tidigt att skippa de sensuella läten han gör i låten eftersom det är inget jag känner mig bekväm med. 
Jag ville komma åt ett sound som upplevs som självsäkert, lekfullt och flörtigt. För att föröka uppnå 
det soundet började jag fokusera på frasering och tajming. Jag experimenterade också med att 
lyssna efter och addera detaljer som kan få sången att upplevas mer rockig i sitt sound som t.ex. 
glidningar, twang och drop . 8

I följande ljudklipp betonar jag ordet ”jungle” och lägger en aningen mörkare klang på 
”shunananana knees”. På slutfrasen ”I Wanna Watch You Bleed” betonar jag ordentligt ordet 
”Watch" och applicerade ett ljusare och twangigt sound på. 

Ljudexempel 11) "Welcome To The Jungle"  refräng med klangfärg och betoningar (med backing 
track) 

Jag lekte mycket med klangfärgerna. Här är en inspelning när jag sjunger med en relativt överdriven 
ljus klangfärg.  

Ljudexempel 12) "Welcome To The Jungle" refräng, ljus klangfärg (med backing track) 

Jag rotade mycket i hans frasering eftersom jag hade svårt att få till den flörtiga och lekfulla sidan. 
Jag analyserade om han använde sig av glidningar? Om han sjöng legato  eller staccato ? Vilken 9 10

tajming hade han? Här nedanför kan man lyssna på versernas och deras utveckling under processen.  

Ljudexempel 13) "Welcome To The Jungle" Inspelning 1, vers (med band) 
Ljudexempel 14) "Welcome To The Jungle" Inspelning 2, vers (med band) 
Ljudexempel 15) "Welcome To The Jungle" Inspelning 3, vers (med band) 

5.4 Låt 4 / ”Back In Black”  

Ljudexempel 16) "Back In Black" (originalversion) på Spotify 

När jag valde den här låten visste jag att jag stod inför en stor utmaning vilket också bekräftades i 
mitt samtal med Anna Wedin  som menar att AC/DC är ett ”sådant klassiskt band med sådant 11

 Drop är slutet på en ton. Man slutar inte tvärt och man slutar inte med fade out utan man droppar ner tonen och slutar 8

ganska så snabbt därav namnet. Detta kallas olika grejer för sångare men jag har valt att kalla det drop. 

 Legato är att man sjunger ihop orden eller tonerna utan paus9

 Staccato är korta toner som spelas kortare än värdet är noterat10

 Anna Wedin universitetslektor och sånglärare på Luleå Tekniska Universitet, intervju den 11 Februari 201911
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https://open.spotify.com/track/0bVtevEgtDIeRjCJbK3Lmv?si=_D74h5bxRbu-sWfhc9nxUA
https://soundcloud.com/julia-grannas/welcome-ref-betoningar-mork-och-ljus
https://soundcloud.com/julia-grannas/welcome-ref-betoningar-mork-och-ljus
https://soundcloud.com/julia-grannas/welcome-to-the-jungle-overdiven-ljusklang
https://soundcloud.com/julia-grannas/welcome-to-the-jungle-insp-1-vers
https://soundcloud.com/julia-grannas/welcome-to-the-jungle-insp-2-vers
https://soundcloud.com/julia-grannas/welcome-to-the-jungle-insp-3-vers
https://open.spotify.com/track/08mG3Y1vljYA6bvDt4Wqkj?si=ulViYVYNSKq5Y2ZfUf2o4g


klassiskt sound”. I intervjun sa Anna Wedin att: ”Den där röstkvalitén, har jag svårt att 
åstadkomma” och tillade att hon inte skulle sjunga den låten. Inte bara på grund av sångsoundet 
utan på grund av bandet i sig. AC/DC är ett legendariskt band som har blivit kända för sitt sound 
och i det soundet ingår också Brian Johnsson sångröst som en väsentligt bidragande faktor. Han har 
en väldigt säregen och igenkännbar röst som är svår att efterlikna. Tonarten är också hög och 
sångmelodin ligger runt mitt skarv-område nästan hela tiden. Största problemen blev tonhöjden, 
effekterna, fraseringen och min ork som inte räckte till slutet nästan varenda gång jag sjöng låten. 
Jag var tvungen att ändra melodin under första inspelningen för att orka genom låten.  

Ljudexempel 17) "Back In Black" ändring i melodi, inspelning 1 (med band)  

När jag analyserade Johnsons sång upplevde jag att (ur loggboken): ”han sjunger med mycket 
självsäkerhet som får mig att känna ’watch out’ för här kommer jag. Mer självsäker och ’badass’ = 
attityd”.  

Jag började jämföra våra röster och fick fundera över vad jag behöver göra för att också låta lika 
stark och självsäker. Jag arbetade med klangfärgerna och funderade vilken klangfärg som var mest 
passande. Här nedanför finns två klipp, ett där jag sjunger med ljusare klangfärg och ett där jag 
sjunger med mörkare klangfärg. Den mörkare klangfärgen var svårast att få till eftersom låten var 
väldigt hög. 

Ljudexempel 18) "Back In Black" ljus klangfärg (med backing track) 
Ljudexempel 19) "Back In Black" mörk klangfärg (med backing track) 

Jag ägnade också tid att forska i hans frasering och testade ut att både sjunga i mera staccato och 
legato.  

Ljudexempel 20) "Back In Black" legato (med backing track) 
Ljudexempel 21) "Back In Black" staccato (med backing track) 

Efter att jag hade arbetat med de verktyg jag nämnt ovan så började jag fundera på effekterna. 
Johnson har en röst som konstant har effekter på sig, främst dist . Jag behärskar inte effekten dist, 12

så jag fick tänka lite utanför boxen. Jag började med att prova ut effekten growl och hur den lät och 
kändes. Sedan testade jag även effekten rattle . Här kommer ljudklipp när jag testar båda 13

effekterna:  

Ljudexempel 22) "Back in Black" growl (med backing track) 
Ljudexempel 23)"Back In Black" rattle (med backing track) 

Man kan även höra i dessa inspelningar att jag lagt till utsmyckningar, så som glidningar och 
droppar som även Johnson gör på ”Back In Black”, som får soundet att låta mer ”rockigt".  

 Dist/Distortion är en effekt. Distorsion betyder störning. Den stör den rena tonen och desto mer dist på tonen desto 12

mindre ton har ljudet. Dist får man genom att twangar upp tungryggen samt att man lägger på lite mer hold.  

Rassel/rattel är en effekt.  Det uppstår rasslande ljud på tonen. Låter som att man harklar och att det är slämm på 13

stämbanden. Denna effekt får man om man samlar saliv i munnen och experimenterar med att placera det på olika 
ställen i ansatsröret.  
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https://soundcloud.com/julia-grannas/back-in-black-insp-1
https://soundcloud.com/julia-grannas/back-in-black-ljus-klangfarg
https://soundcloud.com/julia-grannas/back-in-black-mork-klangfarg
https://soundcloud.com/julia-grannas/back-in-black-leagto-vers-utan-effekter
https://soundcloud.com/julia-grannas/back-in-black-staccato-vers
https://soundcloud.com/julia-grannas/back-in-black-growl
https://soundcloud.com/julia-grannas/back-in-black-rattle-starskedet


5.5 Låt 5 / ”Electric Worry”  

Ljudexempel 24)"Electric Worry" (originalversion) på Spotify 

I ”Electric Worry” arbetade jag mestadels med de låga tonerna i verserna och funderade över hur 
jag skulle få oktav-skillnaden att fungera mellan vers och refräng. Vid första inspelningen klarade 
jag inte alls av de lägre tonerna och kom att försöka öva upp dem till inspelningen två. För att 
demonstrera hur låg versen var finns länk till inspelning två här nedanför: 

Ljudexempel 25) "Electric Worry" vers, lägre oktav, inspelning 2 (med band) 

Jag spenderade mycket tid med att hitta olika sångtekniska lösningar för att klara av de låga 
tonerna, men insåg efter ett tag att detta ändå låg helt utanför mitt register. Så jag fick söka efter en 
ny lösning. Här är när jag testar en oktav upp:  

Ljudexempel 26) "Electric Worry" vers, oktav upp, inspelning 2 (med band) 

Förutom oktavfrågan tänkte jag på klangfärger och applicerade rockiga grundstenar så som 
glidningar och forskade i hans betoningar på refrängen, men största fokuset på denna låt blev hur 
jag skulle lösa problemet med de låga tonerna på versen. 

5.6 Låt 6 / ”We Got The Whip" 

Ljudexempel 27) "We Got The Whip" (originalversion) på Spotify 

”We Got The Whip” kräver en sång som låter frustrerad, desperat och arg. Jag fick rota in mig i 
hans frasering, tajming och vilka funktioner han använde i de olika delarna i sin sång. Jag visste 
även att jag behövde diverse effekter på för att ytterligare få fram den frustrerade känslan som finns 
i sången. Jag använde mig av effekterna creak  i versen vilket också Chris Cornell använder sig av. 14

Jag kom även att experimentera med effekten growl. 

Disten fick jag lägga åt sidan. Ur loggboken: ”Jag tror att jag inte kommer hinna lära in mig dist! 
Vad gör jag då? De är ju superviktigt i den här låten”. Jag drabbades av lite panik när jag insåg att 
jag inte kommer kunna utnyttja disten i den här låten eftersom det är ett tydligt verktyg som Chris 
Cornell använder sig av. Jag fick börja tänka vad som finns bakom disten. Han sjunger verserna 
ganska ledsamt och lite gnälligt, vilket jag vill uppnå. Jag la märke till holdet  i verserna och 15

testade att applicera det på sången för att kolla om sången fick mer intensitet av det eller inte.    

Ljudexempel 28) "We Got The Whip" hold (med backing track) 

Här kan man höra när jag sjunger utan hold: 
Ljudexempel 29) "We Got The Whip" vers, utan hold, inspelning 1 (med band)  

 Creak (på svenska knarr) skapas av stämbandvibrationer och låter knarrande. Creak används ofta i början och i slutet 14

av en ton som knarrande inledning eller avslutning. 

 Hold används inom sångtekniken CVT och betyder stopp/stoppa och gripa/greppa. Det känns som en liten spänning i 15

kroppen när man sjunger och används ofta för att få fram en viss klang eller när man ska göra en effekt.
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https://open.spotify.com/track/0BS1mTb6ZvZcVm217dyWFU?si=i0lyoH9wQx63uL6gZTqUbQ
https://soundcloud.com/julia-grannas/electric-worry-vers-lagre-oktav
https://soundcloud.com/julia-grannas/electric-worry-insp-2-vers-hogre-oktav
https://open.spotify.com/track/79dhcteL7MrY8SfJvwKxzu?si=24EwuwgzS8etuiMvPc_jxQ
https://soundcloud.com/julia-grannas/we-got-the-whip-hold-pa-vers
https://soundcloud.com/julia-grannas/we-got-the-whip-inspelning-1


I följande ljudklipp har jag lagt på effekten growl på min sång för att få ett mer smutsigt sound. 
Ljudexempel 30) "We Got The Whip" refräng med growl (med backing track) 

Jag jämförde hur det lät med och utan effekten growl på. Så här lät det utan: 
Ljudexempel 31) "We Got The Whip" refäng utan growl (med backing track) 

Som framgår på inspelningarna ovan så provade jag även att sjunga refrängen med funktionen 
overdrive för att få mer ös och frustration. Jag behövde också, som jag skrev i loggboken, testa att 
applicera ”artikulation för att få fram styrkan och frustrationen mer och mycket konsonanter för då 
kanske sången blir mer på och argare?”. Då lät det så här: 

Ljudexempel 32) "We Got The Whip" vers, mer artikulation, betoningar på konsonanter och ord 
(med backing track) 
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https://soundcloud.com/julia-grannas/we-got-the-whip-ref-med-effekter
https://soundcloud.com/julia-grannas/we-got-the-whip-ref-utan-ef-och-legato
https://soundcloud.com/julia-grannas/we-got-the-whip-betoningar-pa-vers
https://soundcloud.com/julia-grannas/we-got-the-whip-betoningar-pa-vers


6. Resultat 

Detta resultatkapitel är uppbyggt av tematiska kapitel där var och en handlar om ett eller flera 
verktyg som visade sig ha stor betydelse. I kapitlen förklarar jag vad problemen var från första 
början och hur jag kom att lösa dem samt ljudklipp från alla inspelningarna och även mina ljudklipp 
med backing tracks. Dessa finns med för att jämföra och åskådliggöra min progression och resultat 
på låtarna.  

6.1 Klangfärgernas betydelse 

Med klangfärg menar jag hur man väljer att färga sin toner. Klangfärgen bildas när tonen skickas 
igenom ansatsröret. Ansatsröret är hela munhålan (stämband till mun- eller näsöppning). Vi har alla 
olika ansatsrör och därför har också alla sångare sin egna speciella klangfärg. I boken Komplett 
Sångteknik (2009) beskriver Sadolin uppkomsten av klangfärger på följande sätt: ”…om ansatsröret 
är stort blir röstens klangfärg mörkare och tvärtom - är ansatsröret litet bli klangfärgen ljus.” 

6.1.2 Den mörkare klangfärgen  

Den mörka klangfärgen kom att bli ett mycket viktigt verktyg i mitt arbete och kom till hjälp i 
nästan alla sex låtar jag valt. Om än inte i hela låten så hjälpte den till i vissa partier av låtarna. Jag 
åstadkom den mörkare klangen genom att sänka struphuvudet. Förutom att sänka struphuvudet så 
hjälper det också att pressa samman tungan och höja gommen. När man sänker struphuvudet så höjs 
nästan alltid gommen och tillsammans gör de klangfärgen mörkare. Avspända mungipor gör även 
klangfärgen mörkare. Genom att sjunga med en mörkare klangfärg fick sången en känsla av att vara 
stark och mer självsäker. Det är vanligt förekommande att man vill väcka någon av dessa 
sinnesstämningar inom hårdrock och rock, då det är genrer som allt som oftast bygger på att ha 
mycket energi i sången. Min röst var allt som oftast ljusare än någon av originalsångarnas röster 
(med undantag för ”Welcome To The Jungle”) och då kom den mörka klangen att hjälpa mycket. 
När jag valde den mörkare klangfärgen kände jag att min röst lät mognare och adderade en pondus 
som signalerade till lyssnaren att ”nu ska du lyssna på mig” eller ”nu ska du lyssna på vad jag 
säger". 
 

På bilden till vänster från boken 
Komplett Sångteknik (2009) 
demonstreras det hur man får 
mörk klangfärg: Sänkt 
struphuvud, höjd gom och 
sammanpressad tunga. På bilden 
till höger demonstreras hur man 
får ljus klangfärg: höjt struphuvud, 
sänkt gom och bred tunga. 
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Ett exempel är när jag arbetade med refrängen på ”Bombtrack". Jag ändrade på klangfärgen direkt 
efter första inspelningen och det blev en väsentlig skillnad. I refrängen på ”Bombtrack” ropas 
textraden ”burn!” ut med en frustrerad och just ”utropande” känsla. När jag lyssnade på första 
inspelningen med bandet hörde jag i mig själv en person som inte verkar ha någon stark åsikt vilket 
är raka motsatsen till vad jag upplever i originalet.  

Här framgår skillnaden i klangfärg mellan den första inspelningen och originalet:  
Ljudexempel 33) "Bombtrack" refräng, inspelning 1 (med band) 
Jämför med originalet vid 1:40  
”Bombtrack” (originaleversion) på Spotify 

Som framgår är det långt ifrån att låta likadant. Hans sound är mer aggressivt, medan mitt är 
snällare och mer fint. Jag adderade en ännu mörkare klangfärg än vad han har för att låta mer lik 
honom eftersom min grund-klangfärg är betydligt ljusare än hans. 

När jag applicerat den mörka klangen lät det så här:  
Ljudexempel 34) "Bombtrack" refräng, mörk klangfärg, insplning 2 (med band) 

Det blev en stor skillnad. Min röst fick mer attityd och soundet lät mer likt De La Rochas. Rösten 
blev större och hade en mer ”utropande” känsla och den mörkare klangfärgen hjälpte min min röst 
att låta mer arg.  

På ”Electric Worry” ville jag också ha en mörk klangfärg, framförallt i versen nästan mörkare än på 
”Bombtrack” och som dessutom skulle vara ganska mjuk och rund. Originalet har ett 
sångframförande som är mörkt och runt i sitt sound och det går inte att undvika. Därför behövde jag 
ett ännu mörkare sound. Jag associerar fritt och kan se framför mig en person som är enormt less på 
hur hen har blivit behandlad och känner sig apatisk. I mitt tycke väcker en ljusare klangfärg på 
versen snarare en mer positiv känsla. Jag skulle velat sjunga med en mycket mörkare klangfärg än 
vad jag slutligen gjorde för att ytterligare få fram känslan av att vara likgiltig. Men eftersom jag 
blev tvungen att ändra melodin i versen en aning blev klangfärgen en aning ljusare. (Mer om byte 
av melodi i kapitlet Utbyte av toner eller melodi, s 17).. Resultatet blev en mörkare klang men som 
jag gärna  velat ha ännu mörkare. 

Här kan man lyssna när jag sjunger med mörkare klangfärg: 
Ljudexempel 35) "Electric Worry" vers, mörk klangfärg, inspelning 3 (med band) 
För att kunna jämföra så har jag även en version med ljusare klangfärg inspelad: 
Ljudexempel 36) "Electric Worry" vers, ljus klangfärg, inspelning 3 (med band) 
Jämför med originalet vid 00:20  
"Electric Worry" (originalversion) på Spotify 

Originalsångaren ljusar upp sin klangfärg en aning till refrängerna. Dels för att komma upp till 
dessa toner men också för att sjunga med mer volym och energi. Då versen blev ljusare än tänkt för 
min del på grund av utbytet av toner fick jag ljusa upp klangen på refrängen mer än planerat för att 
uppnå en tydligare skillnad mellan de delarna. För att demonstrera hur min refräng och vers blev 
finns ett ljudexempel från inspelning tre nedan. 

Ljudexempel 37) "Electric Worry" vers och refräng inspelning 3 (med band)  

�15

https://soundcloud.com/julia-grannas/bombtrack-refrang-med-band
https://open.spotify.com/track/2rBHnIxbhkMGLpqmsNX91M?si=655r-ZAJQWS2ci-nRdLYQQ
https://soundcloud.com/julia-grannas/bomnbtack-insplning-2-ref-1
https://soundcloud.com/julia-grannas/electric-worry-morkklang
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Som det hörs är klangen inte så ljus men det är på grund av att jag ville behålla funktionen 
overdrive för ett rockigare sound (mer om overdrive på  s 21). Jag ville inte heller sjunga med en 
ljusare klangfärg som är betydligt ljusare än originalet. 
 

För att demonstrera vad jag menar så har jag använt mig av en bild från Komplett Sångteknik 
(2009). På denna bild visar man att det finns olika grader av det olika klangfärgerna.  

6.1.3 Den ljusare klangfärgen 

I föregående kapitel nämnde jag att min röst ofta är ljusare än de flesta av de manliga sångarna i 
låtarna, och därför använde jag sällan den ljusare klangfärgen. Ett undantag var dock på 
”Welcome To The Jungle”. Där fick jag ljusa upp min röst för att få fram det mer lekfulla och 
flörtiga i rösten. Axl Roses röst är ganska ljus och gäll och därför blev en ljusare klangfärg ett 
lyckat val. Då till tyckte jag att jag lät lite för allvarlig på den första inspelningen med bandet och 
jag upplevde att mycket av det satt i den mörkare klangfärgen. 

Ljudexempel 39) "Welcome To The Jungle" refräng, mörkare klangfärg, inspelning 1 (med band) 
Ljudexempel 40) "Welcome To The Jungle" refräng, ljusare klangfärg, insplning 3 (med band) 

På ”Back in Black” fick jag mixa klangfärgerna. Jag tror att även här skulle sången låtit bäst med en 
mörkare klangfärg som på ”Bombtrack” och ”Electric Worry” men eftersom den sitter i ett väldigt 
högt register och ligger runt mitt skarvområde fick jag mixa med klangfärgerna. Jag fick ljusa upp 
klangfärgen med hjälp av twang. Jag skulle ha föredragit den mörkare klangen för att få en mindre 
gäll röst och därför mörkade jag till klangfärgen när jag hade möjlighet och jag behöll den ljusa 
klangen på de ställen där den mörka klangen inte var optimal för min sångrösts hälsa. Jag tycker att 
jag till sist lyckades behålla sinnesstämningen och energin i låten. Men soundet blev lite annorlunda 
jämfört med original sångframförandet. Brian Johnson har en lite mörkare klangfärg i sin sång (men 
inte så mörk) och det får hans röst att låta mer kraftfull och självsäker. Även han ljusar upp det på 
de allra högsta tonerna men han lyckas ändå behålla den mörkare klangfärgen mer än jag. Här hör 
man när jag kombinerar de olika klangfärgerna där jag försöker använda en mörkare klang så 
mycket som möjligt. Nedan finns även en länk till originalet för att påvisa skillnaderna i 
klangfärgerna.   
Ljudexempel 41) Back In Black" vers, mixning av klangfärger, inspelning 3 (med band) 

Här är två ljudexempel som visar hur versen lät om jag antingen sjöng med ljus eller mörk 
klangfärg och inte mixade: 
Ljudexempel 42) "Back In Black" ljus klangfärg (med backing track) 
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Ljudexempel 43) "Back In Black" Mörk klangfärg (med backing track) 
Jämför originalet vid 00:25 
"Back In Black" (originalversion) på Spotify 

6.2 Utbyte av toner eller melodi 

6.2.2 Mer uttryck  

Många av låtarna var ibland för låga tonartsmässigt för att jag skulle kunna göra mitt yttersta. På 
”Bombtrack” kom jag att byta ut en ton i refrängen för att få det mer ”utropande” uttrycket likt Zach 
De La Rocha i originalet. Här kommer två ljudexempel med och utan den utbytta tonen som 
återkommer i refrängen mer än en gång. Låten låter annars för monoton i min åsikt. Det är svårt att 
göra något uttrycksfullt med sången om den är alldeles för låg, så jag ville få upp melodin för att ha 
möjligheten att göra något mer uttrycksfullt. 

Ljudexempel 44) "Bombtrack" utan ton byte (med backing track) 
Ljudexempel 45) "Bombtack" tonändring (med backing track) 
Jämför med originalet vid 01:40 
”Bombtrack” (originaleversion) på Spotify 

6.2.3 Oktav-skillnader  

Det är vanligt inom rock och många andra genrer att manliga sångare sjunger i olika oktaver under 
vers och refräng. Det kan leda till en problematik för en kvinnlig sångare att sjunga en sådan låt, 
eftersom oktav-skillnaden ofta gör att versen blir för låg eller att refrängen blir för hög. När en man 
sjunger i olika oktaver så är det oftast en lägre oktav i vers och en högre i refräng för att man ska 
uppleva en känsla av ”bygg” och variation. Då upplevs rösten större och mer energifull i refrängen 
vilket ger låten ett lyft. ”Electric Worry” innehåller denna oktav-skillnad; en lägre oktav i vers och 
en högre i refräng. Det fanns toner som jag inte kunde nå då det var alldeles för lågt för mitt register 
men jag försökte öva in att sätta dem. Dock utan att lyckas. Jag provade också att sjunga en oktav 
upp men för mig kändes det alltför ljust och ”pipigt”. Det fungerade inte eftersom det kändes för 
långt bort från originalet. Soundet i låten blev också alltför annorlunda vilket gjorde att hela låten 
kom att kännas odynamisk och inte tillräckligt variationsrik. Efter att jag försökt öva in att sjunga 
dem låga tonerna och provat sjunga en oktav upp kom jag fram till att det bästa alternativet var att 
sjunga en stämma till gitarren då den spelar samma melodi som lead-sångens melodi. Eftersom jag 
strävar efter att väcka samma sinnesstämning som originalet behövde jag bibehålla känslan av att 
vara hängig och less på versen.  

Det var på slutet av två fraser som jag var tvungen att byta ut toner på varenda vers. På första frasen 
blev det en sext-stämma som utvecklades till en oktav-stämma. Den sista frasen på versen kom jag 
dock att göra en oktav-stämma på eftersom det lät mest sammanhängande med gitarren.  
Här följer ljudexempel på hur jag gjorde mina stämmor och hur det lät i originalet. På alla 
ljudklippen finns vers och refräng för att visa på oktav-skillnaden: 

Ljudexempel 46) "Electric Worry" vers, lägre oktav, inspelning 2 (med band) 
Ljudexempel 47) "Electric Worry" oktav upp, inspelning 2 (med band) 
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Ljudexempel 48) "Electric Worry" vers och refräng, utbyte av toner, insplening 3 (med band)  
Jämför med originalet vid 00:20  
Ljudexempel 26) "Electric Worry" (originalversion) på Spotify 

 

För att ytterligare 
demonstrera vad jag gjort på 
”Electric Worry” så har jag 
gjort en notering på versen. 
På bilden ser man hur 
melodin ser ut och de röda 
tonerna är de toner som var 
för låga för mig. 
 

Här har jag skrivit ut hur jag 
ändrade melodin markerat 
med röda toner. 

 

Här har jag skrivit ut både 
min melodi gentemot 
gitarrens melodi, så man kan 
se hur de samverkar. 
Jag såg generellt till att inte 
göra melodin för annorlunda 
eftersom det skulle kunna 
bryta mot upphovsrätten om 
melodin skulle låta som en 
helt ny låt. Lösningen jag 
fann var alltså att hitta en 
stämma till ett instrument. 
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6.3 Underskatta inte energin  

Rock kräver mycket energi från en sångare. Låtarna är ofta tekniskt svåra och innehåller ofta 
budskap som kräver mycket uttryck och attityd. Majoriteten av mina låtar i arbetet har krävt mycket 
energi av mig som sångerska. Före låtar som ”Bombtrack” och ”Back In Black” fick jag hoppa ett 
antal x-hopp före jag kunde börja sjunga. Detta gjorde jag för att få igång kroppen och bli piggare. 
Jag fick också ta hjälp av diverse stödövningar  före jag började sjunga så att inte stödet var för 16

slappt eftersom det behövs när man sjunger med mycket energi. 

 ”Back In Black” var den låt som var mest teknisk svår p.g.a att jag fick sjunga kring mitt 
skarvområde vilket var tungt och krävde mycket stöd. Det kunde lätt bli spänningar i hals och axlar. 
När dessa spänningar uppkom blev det svårt att sjunga eftersom de satte begränsningar för många 
sångtekniska verktyg och ”snörplade” ihop halsen och motoriken i den. När jag började med ”Back 
In Black” hade jag svårt att komma igenom hela låten eftersom min ork och energi tog slut relativt 
snabbt. Jag började med att först fokusera på stödet för att ha en stadig grund att bygga på och för 
att inte känna att stödet i magen motarbetade mig. Stödet tog mig en bit längre men det räckte inte 
hela vägen fram. Jag behövde tänka ytterligare på energin i kroppen. En trött kropp och hängig 
kropp hjälper inte vid en låt som denna. Jag började med hoppa upp och ner varje gång jag övade 
låten för att få igång kroppen och blodcirkulationen samt att hålla i medvetande att jag behövde all 
hjälp jag kan få från min kropp i denna låt. Direkt jag började känna någon spänning började jag att 
hoppa på stället för att få bort spänningen, få kroppen att slappna av och fokusera på att hjälpa 
stödet och därmed sången. Spänningar gör så att kroppen förmedlar fel energi. Det blir tungt och 
svårare att sjunga och grundtekniken funkar inte på samma sätt som den ska. Man vill ha en energi 
som hjälper rösten att orka. Vill man ha bra energi kan det hjälpa att träna fysisk träning eller genom 
att sjunga låten lite varje dag för träna upp energin att hålla längre. Sadolin (2009) skriver: ”Det är 
en villfarelse att tro att sång ska vara en avslappnad process där fysisk styrka inte behövs! Att 
sjunga hårt eller rått eller kraftfullt kräver mer fysisk styrka.” Det Sadolin förklarar som fysisk 
styrka är det jag menar med energi. Sadolin skriver själv detta under rubriken ”Sång kräver energi”.  

Två andra bra exempel på energin är dess nytta i ”Bombtrack” och ”We Got The Whip”. 
I tidigare kapitel har jag skrivit om hur man behövde en arg och frustrerad känsla genom låten 
”Bombtrack”. Energi behövdes för att förmedla de här känslorna. Jag fick börja med att ”spotta ut” 
konsonanterna och överdriva för att kunna hålla mig arg. Jag behövde en pigg kropp som stöd för 
att orka hålla upp energin.  

Här kan man höra energin som krävs: 
Ljudexempel 49)"Bombtrack" vers, inspelning 3 (med band) 

På låten ”We Got The Whip” kom jag underfund med att Chris Cornell sjunger med ett hold på 
genom hela verserna. Detta hold är svårt att sjunga med och här krävdes det hjälp av energi. Ibland 
tog jag hjälp av ett mickstativ som jag kunde stödja mig emot och hålla fast mig i för att orka hålla 
på holdet. Rättare sagt hålla energin uppe för att kunna hålla holdet på i verserna. 

Här kan man höra energin som krävs: 
Ljudexempel 50) "We Got The Whip" hold (med backing track) 

 En stödövning jag använde mig mycket av var att sjunga ut ett långt ”s” för att känna stödet och få igång stödet. 16
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6.4 Hur får man fram ”smutsigheten”? 

Ett viktigt verktyg inom rock-genren är ”smuts”. Man vill inte låta för fin för då går man lätt mot 
det poppiga hållet. Ett annat ord för smuts är också skitighet, men jag använder ordet ”smuts” och 
”smutsighet” i mitt arbete. Men vad är då smutsighet i rösten? Och hur får jag fram det? Här nedan 
beskriver jag vad jag har kommit fram till kring vad som hjälpte mig. Smutsen behövs i dessa låtar 
för att förmedla attityd, frustration och självsäkerhet och i detta kapitel beskriver vilka verktyg jag 
har hittat för att framhäva denna. Rättare sagt för att få fram det rätta uttrycket som behövs för låten. 
Skulle jag lämna bort denna smutsighet skulle inte mycket finnas kvar, snarare en naken röst som 
inte gör det den är till för: att säga något.  

6.4.2 Effekter  
Ett genomgående tema i mitt arbete var frågan: Hur ska jag få mer smuts på min röst? I nästan varje 
låt fick jag känslan av att jag sjöng för vackert. Ett tydligt verktyg som kan få fram ett smutsigt 
sound är effekterna. Med effekter menar jag effekter jag kan uppkomma med min röst och inte 
effekter som används i produktion så som delay, reverb etc. Effekterna jag hade att välja mellan var 
rattle även kallad rassel, dist/ distorsion, creak och growl. Jag behärskade redan ganska många av 
dessa effekter före jag började på med mitt arbete och visste deras betydelse i rockens uttryck. Jag 
hade som mål att lära mig dist och kämpade verkligen för att fixa det, men tyvärr hann jag inte lära 
mig behärska det till fullo innan arbetets slut. Effekten jag använde mig mest av var growl. Som 
exempel har jag refrängen på ”Bombtrack” och en utsmyckning som återkommer i låten, ett ”uh”.  

Ljudexempel 51) "Bombtrack" refräng, growl, insplning 2 (med band) 

Det intressanta är att när man hör första inspelningen på ”Bombtrack” så hade jag redan lagt growl 
på refrängerna automatiskt. Det var förmodligen en tydlig lösning för mig som jag inte kände att jag 
behövde forska fram utan ett verktyg som jag redan i början visste att jag skulle utnyttja i denna låt.  
Ljudexempel 52) "Bombtrack" refräng, inspelning 1 (med band) 

Här kan man lyssna hur det låter helt utan effekter: 
Ljudexempel 53) "Bombtrack" refäng, utan effekter (med backing track) 

Här nedanför kan man höra hur utsmyckningen låter utan och med growl. Att tillsätta growl på 
denna gjorde otroligt mycket och tillförde mer än vad jag trodde till låten. 

Ljudexempel 54) "Bombtrack" utsmyckning utan growl (med backing track) 
Ljudexempel 55)"Bomtrack" utsmyckning med growl (med backing track) 

På ”Back In Black” använde jag mig av både rattle och growl. Så här lät det när jag sjöng med 
effekter på ”Back in Black”.  
Ljudexempel 56) "Back In Black" vers, rattle och growl (med backing track) 

Sist men inte minst så använde jag mig av creak på låten ”We Got The Whip” på dess verser vilket 
även hörs i originalet.  

Ljudexempel 57) "We Got The Whip" vers, creak (med backing track) 
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På ljudexemplet hör man creak i början av varje fras. Man hör det på orden ”Long days”, ”Gotta 
hand it”, ”Uprise” och ”Only to”.  

6.4.3 Overdrive 

Overdrive har jag med i detta kapitel eftersom den funkade ofta som en hjälp till de andra 
verktygen, som en extra krydda. Den tillförde mer volym och det gav också rösten enormt med 
energi och sången tar verkligen en stor plats när man använder denna funktion. Overdrive är en 
helmetallisk funktion som har en kraftig och ropande karaktär och Cathrine Sadolin skriver i sin 
bok Komplett Sångteknik (2009)  ”Inom populärmusik används overdrive i nästan alla genrer när 
tonhöjden är låg eller volymen hög och då man vill ha mycket metall på tonerna som t.ex. i 
rockmusik”. Som exempel tar jag ”Bombtrack”. 

Ljudexempel 58) "Bombtrack" refräng, overdrive (med backing track) 

6.4.4.Twang 

Twang var ett annat verktyg att använda sig av när jag ville få rösten smutsigare. Twang är då rösten 
låter lite mer nasal, ljudet blir skarpare och får en ljusare klangfärg. Man brukar säga att man låter 
som en anka när man använder sig av mycket twang. Ett tydligt exempel på detta är när jag sjunger 
sticket på ”Welcome To The Jungle”, där jag använder mig av en väldigt nasal röst som tränger sig 
igenom ljudbilden.  

Ljudexempel 59) "Welcome To The Jungle" stick, twang, inspelning 3 (med band) 

Jag ville sjunga sticket med twangig röst eftersom jag ville låta lite busig och på samma gång vara 
längst fram i ljudbilden. Om man lyssnar på Axl Rose när han sjunger sticket så har även han ett 
väldigt twangigt sound.  

Jämför originalet vid 03:35 
"Welcome To The Jungle" (originalversion) på Spotify 

6.4.5 Släppa kontrollen  

Rubriken säger allt i sig. Ibland kom det emot som en stor motgång att känna av kontrollbehov. 
Frågan är ju hur ska jag få fram smutsen? Mycket av det låg i att våga sjunga ”fult” att släppa på att 
tänka på stödet och all grundteknik ibland och verkligen bara sjunga med känsla och energi. På 
”Back In Black” där jag konstant sjöng i högt register och var nära mitt skarv-område hade jag svårt 
att släppa kontrollen. Ljudet tenderade ofta att låta för fint så jag försökte lära mig att släppa loss 
lite ibland och bara köra. Och framförallt att försöka tro på att jag klarar det. Det blir ett skitigare 
sound om det kommer någon skarv här och där och om någon ton blir lite sur. Jag skrev så här i 
loggboken efter inspelning två: 

Jag lät mer självsäker i första inspelningen. Hur kommer det för sig? Kanske jag var mer avslappnad då och 
mer spänd på andra för att jag lyssnat in mig så mycket på frasering och så? 
Det känns som att jag måste släppa på kontrollbehovet lite, han är ju väldigt fri när han sjunger och sjunger 
väldigt smutsigt. 
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6.5 Vad finns under effekterna? 

Effekter används mycket i rock. I låtar som ”Back In Black”, ”Bombtrack", ”We Got The Whip” 
och ”Welcome To The Jungle” använder sångarna någon form av effekt nästan konstant. Det blir 
lätt att man fastnar i ”effekt- träsket” vilket också loggboken vittnar om att jag tyckte att jag gjorde i 
arbetet med låten”Bombtrack”. Så här i efterhand kan jag se att jag att jag lade lite väl stor vikt vid 
effekterna på sången och hur jag skulle få till dem vilket ledde till att jag fastnade. Jag fick släppa 
låten någon vecka för att sedan ta upp den igen och försöka tänka utanför boxen. (Mer om de 
effekter som oftast används inom rock och smutsighet på s 20). 

När jag lyssnade på första inspelningen av ”Bombtrack”som jag gjorde med bandet fick jag en 
känsla av panik. Det kändes som en hopplöshet att sjunga med rätt attityd i den här låten. Jag sjöng 
låten alldeles för vackert för att det skulle funka på denna låt. Zach De La Rocha sjunger med en 
enorm energi och attityd genom hela låten. Han låter arg och frustrerad och jag upplever att han 
innerligt vill få fram budskapet i den här låten genom att hålla en dialog med oss lyssnare.  

Så här lät första inspelningen med bandet:  
Vers 1: 
Ljudexempel 60) "Bombtrack" vers, inspelning 1  
Refräng:  
Ljudexempel 61) "Bombtrack" refräng, inspelning 1 (med band) 
Jämför originalet vid 00:45 vid lyssning av vers, 01:40 vid refräng  
”Bombtrack” (originaleversion) på Spotify  

Som man hör låter det vackert men det väcker inte den rätta sinnesstämningen. De La Rochas röst 
upplevs smutsigare. Efter att ha analyserat och jämfört inspelning ett med originalet försökte jag 
lyssna på allt annat än effekterna vilket var svårt efter som De La Rocha nästan konstant sjunger 
med effekter på. Men jag började tänka utanför ramarna och började hitta olika grejer som låg där 
under. Effekterna tog upp så mycket av min tid och mitt lyssnande att jag kom att glömma hur 
viktig fraseringen verkligen är. Jag hittade betoningar på ord och konsonanter. Jag insåg att han 
artikulerar väldigt mycket och började fundera över vilken funktion jag skulle använda mig av och 
jag märkte hur annorlunda tajming jag hade jämfört med honom. Allt detta fick en bidragande effekt 
på attityden på min sång där jag upplever att frustationen framträder tydligare. Det är så viktigt i en 
låt som ”Bombtrack" att verkligen mena det man sjunger och att få folk att lyssna och jag hade svårt 
att uppnå det. Första inspelningen på versen i ”Bombtrack” lät väldigt stressig och relativt 
känslokall jämfört med originalet. Nedanför kan ni höra klipp som demonstrerar utvecklingen efter 
inspelning ett.  

Här är ett ljudexempel där jag lägger på betoningar på konsonanter och artikulerar mera i refrängen: 
Ljudexempel 62) "Bombtrack" refräng, betoningar och artikulation (med backing track) 

På följande två inspelningar kan man höra förbättringen i tajmingen jämfört med inspelning ett och 
på inspelning tre känns det som att timingen satt som den skulle. Jag betonar vissa ord mer, försöker 
”spotta ut” orden lite mer för att få rätt attityd och har en mer laid back känsla i sången som får det 
att svänga mer. Allt detta hittade jag efter att jag lyssnade vad som fanns bakom effekterna. 

Ljudexempel 63) "Bombtrack" vers, inspelning 2  
Ljudexempel 64) "Bombtrack" vers, inspelning 3 
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Även på ”We Got The Whip” fastnade jag ett tag i ”effekt-träsket". I min loggbok hade jag 
antecknat om hur jag har under arbetets gång försökt lära mej dist, men misslyckats. När man 
lyssnar på ”We Got The Whip” sjunger sångaren med dist på nästan hela tiden. Jag har under hela 
mitt arbete försökt öva fram effekten dist men det är den effekten jag har svårast att hitta och ännu 
till vill jag lätt skada rösten när jag försöker öva fram den. Detta bidrog till att jag endast kunde öva 
den i korta intervaller och inte alltför ofta. Efter första inspelningen fastnade jag. Jag visste inte hur 
jag skulle gå tillväga för att komma vidare på denna låt. Den satt i ett bekvämt röstläge så frågan var 
snarare hur jag skulle ta den vidare eftersom allt jag hörde var hans hesa och "distiga” röst, som tog 
fram det desperata, sorgsna och frustrerade i hans röst. Det var då jag bestämde mig att lyssna efter 
allt annat under effekterna. Jag hörde att sången i versen hade ett hold på sig vilket medförde ett 
gnälligt sound och en känsla av jobbighet hos sångaren. Chris Cornell ändrade vokaler i ord som 
exempel ”you” blev ”yö” och ”to” blev ”tö”. Jag hörde också hur han hade en mörkare klangfärg än 
vad jag hade. På bryggan var han rytmisk men ändå höll sig relativt laid back. Han hade ett segt 
legato och inte lika mycket hold på denna del. I refrängen hörde jag hur han var mer ”på” i 
tajmingen. 

Här kan man höra versen från inspelning ett och två 
Ljudexempel 65) "We Got The Whip" vers och brygga, insplening 1 (med band) 
Ljudexempel 66) "We Got The Whip" vers och brygga, inspelning 2 (med band) 

Slutsatsen i detta kapitel är att ett viktigt verktyg är att kunna förbi se effekterna som flera 
rocksångare använder. Kanske för att man inte behärskar effekten eller för att tonarten är för låg för 
att man skall kunna utöva effekten. Men också för att allt det som finns där under effekterna är det 
som verkligen spelar roll för sångens sound och det som väcker känslor. 

6.6 Fraseringen är grundpelaren 

Frasering är en väsentlig grundpelare om man vill få en låt att svänga på samma sätt, att utföra det 
rätta uttrycket och för att väcka samma känslor som i originalet. Det jag märkte som spelade en 
viktig roll var: tajming, legato, staccato, pauser, betoningar, artikulation och om nån mening ska 
”pratas” istället för att sjungas. Allt detta lägger jag under ordet frasering, alltså hur jag bygger upp 
och sjunger fraserna.  

På låten ”Back In Black” hade jag lätt att rusa i tajmingen och det passade inte till denna låt. En 
sångare i denna låt ska låta cool, sansad och förmedla en attityd som säger att ingenting kan komma 
i vägen. När jag rusade i tajmingen lät jag ganska stressad och bandet började även följa med 
eftersom jag började även höja tempot. Allt detta signalerar en känsla av osäkerhet istället för 
självsäkerhet. Jag behövde alltså hitta vad som kunde få min sång att låta mer cool och självsäker 
och insåg då att jag behövde få ett sväng i sången. Efter att lyssnat på hur Brian Johnson fraserar 
förstod jag att jag behövde vara mer hängig i min tajming. Jag upptäckte att när jag sjöng staccato 
lät jag mer arg och mindre svängig medan när jag sjöng med legato blev min sång mer svängig, 
cool och jag rusade inte lika lätt i tajmingen. Ur loggboken:   

Jag är nog för mycket ”på” känns det som. Jag behöver sjunga en aning mer laid back med en känsla av legato 
eftersom det blir mer staccato för mig och då bli man mer stressad. Konsonanterna ska betonas men ändå på 
ett sådant sätt så att det flyter på med resten. 
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Här med legato: 
Ljudexempel 67) "Back In Black" vers och refräng, legato (med backing track) 
Här med staccato: 
Ljudexempel 68) "Back In Black" vers och refräng, mer staccato (med backing track) 

”Welcome To The Jungle” låg i ett register där jag kände att jag verkligen kunde uttrycka mig. Jag 
hörde direkt när jag lyssnade på första inspelningen att det fanns en hel del inom fraseringen som 
jag behövde kolla och studera för att kunna få Axl Roses attityd. Jag förstod snabbt att grundstenen 
till det rätta soundet i denna låt till stor del låg i fraseringen och dess rytmik. Jag funderade och 
lyssnade och analyserade vad i hans röst som fick hans sång att framstå som självsäker och flörtig. 
Efter att ha plankat hans frasering helt och hållet och testat det upplevde jag en tydlig skillnad. 

Första inspelningen:  
Ljudexempel 69) "Welcome To The Jungle" vers, inspelning 1 (med band) 
Sista inspelningen: 
Ljudexempel 70) "Welcome To The Jungle" vers, insplening 3 (med band) 
Jämför med originalet vid 
"Welcome To The Jungle" (originalversion) på Spotify 

Min känsla är att sången fick mer en ihopklistrad känsla och att det svängde mer med musiken och 
sången blev självsäkrare av att betona vissa ord, vara mer rak i tajmingen på ”if you got the money 
honey” och lite mer laid back på de andra för att också få en lite mer flörtig känsla. På refrängen 
tänkte jag mycket på tajmingen också. Jag tänkte på att vara lite seg båda gångerna på ordet 
”jungle” för att inte låta så nervös och stressad. Sen på frasen ”shunanana” var jag mer ”på” för att 
sen gå mer laid back på ”knees”. Tajmingen jag införde på min sång var väldigt inspirerad av Axl 
Rose. Jag tyckte det medförde en skön och svängig känsla genom att vara laid back och sen mer på 
i tajmingen på ”shunanana” för att få just det partiet mer framhävt och med mer attityd. På 
slutfrasen ”I wanna watch you bleed” betonade jag ”watch” ordentligt för att få ett mycket lekfullt 
och nästan hest sound. Så här lät det: 

Ljudexempel 71) "Welcome To The Jungle" refräng, insplening 3 (med band) 
För jämförelse följer här inspelning ett:  
Ljudexempel 72) "Welcome To The Jungle" refräng, inseplning 1 (med band) 

I låten ”Mercy” hittade jag ett legato som spelade en viktig roll i versen. Det fanns det även 
tajming-skillnader i versen. Han hängde på vissa fraser mer än de andra. Jag fick börja tänka 
verserna som en enda stor våg för att fixa verserna. Jag skrev i min loggbok: 

Men känslan i min sång väcker är inte riktigt samma som originalet. Han är mer sårbar och likgiltig i sin röst 
och jag är mer likgiltig men ändå väldigt stark. Nu har jag suttit länge och lyssnat och jag tror att största  
orsaken ligger i tajmingen. Jag sjunger inte jättemycket på, men ändå mer än honom och han sjunger väldigt 
laid back speciellt på de snabbare fraserna: "save me from the”’ och "but now I try to".  Sen tror jag även att 
han får fram sin sårbarhet genom glottis-ansatser som han gör på vissa ord som "help" och "run" och att han 
även tar väldigt mycket ansatser på de högre tonerna och snörpar ihop dem en aning 

Här är inspelning två. Här har jag ännu inte tänkt på tajming-frågan och legato:  
Ljudexempel 73) "Mercy" vers, inspelning 2 (med band) 
Och inspelning 3med mer legato och genomtänkt tajming  
Ljudexempel 74) "Mercy" vers, inspelning 3 (med band) 
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https://soundcloud.com/julia-grannas/welcome-to-the-jungle-ref-1-insp-1
https://soundcloud.com/julia-grannas/mercy-insplning-2-vers
https://soundcloud.com/julia-grannas/mercy-legato-och-tajming


6.7 Övning och envishet ger färdighet  

Att övning ger färdighet är inget nytt, men det kräver också en hel del envishet. Sång är ett 
instrument där det kan ta relativt lång tid att arbeta in något i muskelminnet. Jag insåg att jag 
verkligen behövde nöta in dessa grejer för att det någon dag skulle sitta. Ett typiskt exempel på det 
är låten ”Mercy”. Här fick jag öva in intervallhoppen i versen, väldigt låga toner och sedan också få 
in neutralen i refrängen som jag tycker var nödvändig att behålla. Neutral är den funktion jag 
behärskar sämst och som jag visste att jag skulle behöva öva på länge.  Man måste vara beredd att 
öva upp nya verktyg för att försöka återskapa ett visst sound. Första gången jag spelade in låten 
sjöng jag automatiskt med curbing men på inspelning två övade jag in neutral utan luft.  

Ljudexempel 75) "Mercy" refräng, curbing, inspelning 1 (med band) 
Ljudexempel 76) "Mercy" refräng, neutral utan luft (med backing track) 

Till tredje inspelningen kom jag på att göra en kombination av båda verktygen (curbing och neutral 
utan luft), vilket fick sången att låta intressant. Jag uppfattade det som att jag fick fram känslan av 
att be någon om nåd. Det kändes också mycket mer bekvämt för mig eftersom jag hade svårt att 
hålla rena toner när jag bara sjöng neutral utan luft. Jag tyckte även att det kom närmare 
originalsångens karaktär än när jag bara sjöng med neutral utan luft. 

Ljudexempel 77) "Mercy" refräng, inspelning 3 (med band) 
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7. Diskussion  

Jag tycker mig ha hittat ett tydligt svar till min forskningsfråga som handlade om hur jag kan 
modifiera mitt normala sångsätt för att förmedla samma intensitet, känsla och sound i framförandet 
som den manliga förlagan gör i originalinspelningarna av sex rocklåtar. Jag hittade många verktyg 
som hjälpte mig att modifiera mitt normala sångsätt och som jag kan använda mig av dagligen. Det 
har krävt mycket tid men jag har märkt att jag mognat som sångare. Jag har också lärt mig mer om 
mina styrkor och svagheter. Jag kan nu bättre modifiera mitt sångsätt genom att byta klangfärg, 
smutsa till min röst och undersöka frasering och tajming. Jag vet nu att om det är någon ton som är 
allt för låg eller om melodin känns för monoton så kan jag ändra melodin en aning genom att t.ex. 
göra en stämma till ett annat instrument, sjunga en oktav upp eller helt enkelt bara genom att byta ut 
en ton. Jag vet nu att jag ska kolla vad som finns under effekterna först eftersom det är det som 
skapar grundsoundet. Jag har även kommit fram till att rocksång kräver mycket attityd och 
självsäkerhet och jag vet att det kräver enormt med energi samt att det är nödvändigt att släppa 
kontrollen. Genom att jag fick gå ur min bekvämlighetszon har jag också blivit mycket modigare. 
Jag har även skaffat kunskap om hur jag ska smutsa till rösten samt att man behöver mycket mental 
styrka för att framföra låtarna och att ha tålamod i arbetet med att instudera nya verktyg.  

Under arbetets gång kom jag att möta svårigheter. En motgång som kom att visa sig många gånger 
var reflexen att sjunga ”fint”. Det sitter i ryggmärgen och det är svårt att gå emot det. Detta kommer 
mycket från att jag växt upp i ett samhälle som uppmanar mig och förmodligen andra tjejer att inte 
ta för mycket plats. Jag diskuterade detta med Sara Gustafson . Före jag ens hann ta upp att jag 17

upplevde det svårt att inte sjunga för fint nämnde hon samma sak om sig själv. Hon beskrev att 
många av låtarna i mitt arbete skulle bli svåra just med anledning av det. Speciellt låtar som 
”Bombtrack” och "Back In Black”.  

Det blev mycket riktigt en utmaning att sjunga låtarna eftersom jag blev tvungen att gå utanför min 
bekvämlighetszon när jag sjöng dem med bandet. Det har varit svårt att våga sjunga ut och testa nya 
grejer eftersom det blev en liten spärr nästan varenda gång jag sjöng med bandet. Det var också 
svårt att framföra låtarna inför andra och jag ville lätt gå tillbaka till att sjunga vackert. En annan 
problematik var tidsbristen. Sång är ett instrument som har lång inlärningstid då det kommer till nya 
grejer och då och då kändes det stressigt att hinna få allt som jag forskat fram att sätta sig till 
inspelningarna. Det blev ibland också svårt att hålla på med dessa låtar under en lång period 
eftersom jag stundtals blev tondöv och inte hörde någonting förutom det jag redan kommit fram till. 
Eller som jag skrev i kapitlet Vad finns under effekterna, att jag behövde lyssna noga efter vad det 
egentligen fanns där under som gör att man upplever sången på detta sätt. Och vad är det som 
väcker dessa känslor? Ibland kunde också dagsformen ställa till med besvär. Om jag hade en slö och 
trött kropp med väldigt lite energi var det svårt att sjunga flera av låtarna.  

Jag känner mig nöjd med mina resultat och hur jag i slutändan kom att framföra låtarna. De slutliga 
versionerna finns att lyssna på i sin helhet i Appendix A. Jag hoppas kunna inspirera andra sångare 
att våga göra liknande studier. Jag hoppas också att jag bidragit till att skapa förståelse för att det 
inte alltid behöver vara en manlig sångare som framför låten bara för att en man sjunger originalet 
och vice versa.  Jag tycker själv att jag har visat att det går att framställa ett sound som väcker 
samma känslor och som inte ändrar sångens karaktär för mycket. 

 Sara Gustafson student på Musikhögskola vid Luleå Tekniska universitet i Piteå, intervju den 7 Februari 201917

�26



I denna studie valde jag medvetet bort verktyget att byta tonart då en stor del av experimentet gick 
ut på just se vilka andra verktyg man kan hitta. Även om jag är nöjd med resultatet känner jag ändå 
att resultatet skulle blivit ett snäppet vassare om jag hade fått ändrat tonart på några av låtarna. I 
”Back In Black”  hade jag fått en mörkare klang om jag sänkt låten och då hade den inte varit lika 
tekniskt svår heller. ”Electric Worry” skulle jag höjt om jag hade haft möjligheten för att behålla 
oktav-skillanden och inte ändrat melodi. Jag tror också att refrängen skulle blivit mer rivig om den 
skulle varit lite högre. Men jag tror också att instrumenten på dessa låtar delvis skulle tappa sitt 
sound om jag skulle bytt tonart och det skulle inte heller bli ett bra resultat. ”Bombtrack”, 
”Welcome To The Jungle”, ”Mercy" och ”We Got The Whip” tror jag faktiskt att jag inte skulle bytt 
tonart på även om jag kunnat eftersom jag kände att jag kunde använda min röst till fullo på dessa 
låtar när jag hittade verktygen.  

Min forskning har jag tagit så långt som jag kunnat inom ramen för detta arbete. Men jag känner att 
jag skulle kunna ta det längre framöver. Nu har jag endast skrapat på ytan. I min framtida forskning 
skulle jag kunna gå in ännu mer i detalj om hur man kan modifiera sin sångröst så det passar den 
manliga sångröst man försöker eftersträva. Vad skulle hända om man skulle träna mer fysiskt? 
Skulle man orka mer då? Har man mer energi att ge då? Och vad skulle det leda till? Hur skulle 
låtarna bli om jag skulle behärska disten? Vad skulle hända om jag skulle leka med sound genom att 
ändra munnens form och sänka och höja struphuvudet och på det sättet även forska ännu djupare i 
klangfärg. Att forska i hur struphuvudet och munnen ska vara har jag gjort men jag känner att man 
ytterligare kan gå in i mer detalj. Vad skulle hända om man skulle forska mer i effekterna och hur 
skulle det bli om man använde sig ännu mer av dem? Det finns ännu mycket att undersöka i dessa 
låtar och jag ser fram emot att få göra det. I framtida forskning skulle jag också välja att spela 
låtarna live på konsert för att kunna demonstrera hur sången skulle bli när bandet spelar fullt ut och 
när jag sjunger för publik. 

Jag valde att grotta in mig i rockgenren men det skulle vara kul att forska i om dessa verktyg jag 
hittat kan användas även i andra genrer med samma utgångspunkt. Det skulle också vara kul att 
forska i om det skulle vara ombytta roller. Att en manlig sångare skulle ta sig an låtar som i 
originalen sjungs av kvinnor för att se om man kommer kunna använda sig av samma verktyg som 
jag har hittat.  

Jag känner att jag har mycket att lära mig ännu och jag kommer fortsätta försöka nå de mål som jag 
inte hann med i detta arbete. Jag kommer fortsätta att försöka öva in effekten dist eftersom den har 
en viktig betydelse i rockgenren och jag kan bara föreställa mig hur mycket den effekten skulle 
tillföra till dessa sex låtar jag valde att forska i. Men jag har framförallt utvecklat min röst och blivit 
bättre på att släppa loss och jag hoppas att mitt arbete kommer vara en inspirationskälla för andra! 
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Appendix A 

Första inspelningen  

1. ”Mercy”: "Mercy" första inspelningen  
2. ”Bombtrack”: "Bombtrack" första inspelningen  
3. ”Welcome To The Jungle”: "Welcome To The Jungle" första inspelningen 
4. ”Back In Black”: "Back In Black" första inspelningen  
5. ”Electric Worry”: "Electric Worry" första inspelningen  
6. ”We Got The Whip”: "We Got The Whip" första inspelningen  

Slutgiltiga inspelningar 

1. ”Mercy”: "Mercy" sista inspelningen  
2. ”Bombtrack”: "Bombtrack" sista inspelningen 
3. "Welcome To The Jungle”: "Welcome To The Jungle" sista inspelningen 
4. ”Back In Black”: "Back In Black" sista inspelningen 
5. ”Electric Worry”: "Electric Worry" sista inspelningen   
6. ”We Got The Whip”: "We Got The Whip" sista inspelningen  
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