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Susanne Rosenberg

Variation – ett sätt att tänka? 
Om några sångares variation och analysmetoder

för att undersöka denna

”…en flytande enhet, som kunde lösas upp i
hennes intellekt för att konkret realiseras när

hon så önskade i ord och musik” 
(B.H. Bronson om Anna Brown, citerat av Ling 1987:126)

I en muntlig tradition är variation en given parameter vid sjungandet - ett
sätt att tänka. Man minns visan som en struktur eller idé på något plan och
skapar den sedan på nytt varje gång. Det stabila tjänar som ett slags raster,
en utgångspunkt, ett skelett eller en ram som den som sjunger förhåller sig
till utan att det för den skull någonsin behöver vara uttalat eller medvetet.
Detta innebär att ingen version av en visa är mer ursprunglig eller rätt. Det
finns inget komponerat verk att utgå ifrån, ingen fast utformning, utan varia-
tion är en del av visans existens. Men var börjar och slutar egentligen det vi
ändå kallar visan - vad är stabilt och vad är variabelt? 

”Performans er den einaste naturlige forma tradisjon eksisterer i” skriver Reimund
Kvideland (1981:54) och jag ansluter mig här till det synsättet, beskrivet av en
mängd folklorister och forskare kring muntlig kultur från slutet av 1970-talet och
framåt (Kvideland, Ong, Lönnroth, Parry mf.l.). Det vill alltså till att vi sjunger
visan för att den skall existera. Men om vi varje gång vi sjunger en visa skapar den
på nytt så att den egentligen bara existerar i sin sjungna form – var börjar och slutar
egentligen det vi ändå kallar visan – vad är stabilt och vad är variabelt? För att för-
söka belysa detta har jag valt att undersöka några sångares gestaltning av visor. Jag
har valt att använda flera analysmetoder, några väl beprövade och andra nya, för
att också undersöka vad metoderna i sig kan ge för svar. I artikeln beskriver jag
både vad jag funnit om vad som är variabelt och stabilt samt diskuterar de olika
analysmetoderna.
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“Anna Brown nydiktade således visorna så att de alltid fick hennes omedelbart,
spontana, personliga konstnärliga uttryck.” (Ling 1986:126)

”...men då va det så konstigt att drillarna kom olika gång för gång, så man måste
vänja sig vid det där, å själv placera de där drillarna där vi tyckte dom skulle
vara” ...”Å så ibland kom dom precis där vi hade satt dom, dom gjorde så förr
att dom ändra!” (Skinnar Asta Larsson, Malung född 1897, citerat från inspel-
ning SVA BA 1500)

”Ja vackrare församlingssång (...) har jag sällan hört. Där sjöng hela församlingen
och alldeles så som den gamle klockaren ledde den: den kunde sjungas stilla,
när den så ville, och den kunde sjungas så att taket ville lyfta sig” (...) ”och gärna
kunde de gamla gubbarna och gummorna i min närhet lägga in sina krumelurer
i varje ton”. (Sigurd Hagegård, Musiktraditioner i Brunskog. Brunskog : de
gamle berättar, Arvika 1975, citerat av Ramsten 1980:129)

”De gamla i sina samquämer eller krets sånger frågade fan efter tackten, de
behöll blott Mel: och utvidgade tackten efter stafvelserna.” (Brev från Haeffner
till Afzelius 12/6 1814, citerat av Ling 1964:130)

Citaten ovan som fint beskriver variation är alla hämtade från äldre beskrivningar
av folksång. Idag befinner vi oss som folksångare med ett ben i en muntlig och med
ett ben i en skriftlig och medial värld. Folksånger ges ut på noter, vi spelar in både
vår egen sång och andras och inspelningar finns utgivna på CD. En visa som är
inspelad och kanske utgiven på fonogram, och spelas om och om igen, låter ju fak-
tiskt lika varje gång. Visan tenderar därför att betraktas mer som ett verk. Så idag
är det troligare att man uppfattar även det som är tillfällig variation som en del av
visan som ”verk” betraktad. Mitt intryck är att det inte är lika utpräglat i ”äldre”
tradition, men det kan också vara så att variation bara tar sig ett annat uttryck idag.
Att variation även idag är ett sätt att tänka!

Sångarna och deras visor

Det som jag valt att undersöka är inspelade visor med sju olika sångare. Jag har
utgått från inspelningarna och inte använt eventuella tidigare uppteckningar. De
olika visorna och sångarna avspeglar en relativt vid representation av svensk folklig
sång trots att materialet är litet – från en kärleksvisa inspelad på lackskiva 1935
med Lisa Boudré som var född på 1860-talet till en koral inspelade på minidisk
2002 med två unga sångare födda på 1970-talet. Materialet består av två varianter
av en och samma vallvisa, två lyriska visor och en folklig koral. Jag har med avsikt
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valt visor där variationen inte kan förväntas vara uppenbar. Alltså har jag inte valt
medeltida ballader, där det finns många verser att variera, eller lockrop och vagg-
visor, där variation och improvisation är en självklar utgångspunkt för själva musi-
cerandet i sig. Eftersom det inte handlar om så många inspelningar är undersök-
ningen inte avsedd att vara heltäckande. Analysmetoderna som jag använder har
jag däremot prövat på ett större material i samband med två tidigare undersök-
ningar,1 så även om exemplen är få kan de sägas belysa ett större material. 

Så här ser materialet ut i sin helhet: Två varianter av samma vallvisa, ”Lill-
gubben uppå tallbacken”, sjungen av Eva Eriksson (född 1911) från Gästrikland
och Katrina Lundstedt (född 1876) från Hälsingland. Den lyriska visan ”Falska
klaffare” sjungen av Lisa Boudré (född 1866) från Gästrikland. Den lyriska visan
”En midsommarafton” sjungen av Elvina Söderlund (född 1892) från Dalarna.
Gustav Jönsson (född 1903) från Jämtland, ”K” (född 1978) och ”M” (född 1976)
sjunger alla koralen ”På dig jag hoppas Herre kär”.2

Nya och gamla analysmetoder för att undersöka variation

För att försöka beskriva vad som är variabelt respektive stabilt har jag använt mig
av flera olika metoder. En del av metoderna är självklara och vedertagna medan
andra är nya. Valet av metod för att undersöka har fått styras av min nyfikenhet
och min uppfattning att det alltid finns variation att upptäcka – så om en metod
inte visar på variation så får man helt enkelt prova en annan metod! En del av ana-
lysmetoderna går inte att använda separat utan kräver att man kombinerar dem
med varandra. Här nedan beskriver jag de metoder som jag tror kräver en närmare
presentation. Förutom dessa har jag använt mig av fras- och formanalys och, som
vid all analys som utgår från ljud, den mest grundläggande – att lyssna – att använda
örat som verktyg.

Västerländsk notering – uppteckning/transkription. Detta kräver kanske ingen
förklaring, men värt att uppmärksamma är att en uppteckning av en visa med väs-
terländsk notering alltid kräver att man väljer en rastreringsnivå, dvs. hur pass detal-
jerat man vill teckna ner. Uppteckningen eller transkriptionen blir därför i sig en
metod för analys. Med hjälp av en notbild kan man säga ungefärliga saker om varia-
tion av tonhöjd och rytmisk gestalt men inget om variation av t.ex. sångsätt.

Tonplatsanalys beskriver hur tonhöjderna i ett tonförråd relaterar till varandra.
De olika tonhöjderna kategoriseras i tonplatser inklusive deras modala funktioner.
Den metod jag använder är utvecklad av spelmannen och musikforskaren Sven
Ahlbäck (1987/1995) och ger tonplatserna namn utifrån en mittpunkt, grund-
tonen. Grundtonen ges nr 1 och tonplatser frekvensmässigt ovanför grundtonen
ges positiv numrering med tonplatsnamn 2, 3 osv. Tonplatser som frekvensmässigt
ligger under grundtonen ges negativ numrering: -2, -3 osv. I denna analysmetod
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står varje tonplats i ett unikt förhållande till grundtonen. För att ta ett exempel:
tonplats -4 är inte att betrakta som en transponerad kvint utan helt enkelt en under-
kvart med en modal funktion av bottenton, vilket är något helt annat än tonplats
5. I tillägg till tonplatsbeteckningar anges intonationen av respektive tonplats med
bokstäver i fem intonationskategorier per halvtonssteg, där t.ex. en mollters noteras
3a, en durters 3e och en kvartstonsters 3c. Tonplatsanalys ger information om
modus och relation mellan tonplatser oavsett vilken frekvens grundtonen ligger på,
men säger inget om rytmisk gestalt eller sångsätt.

Melodigrafanalys. Melodin ritas upp som en grafisk kurva. I västerländsk kultur
har vi ett starkt samband mellan tonhöjd och riktning – när tonhöjden går upp så
noteras den också uppåt i traditionell notskrift. Analys med hjälp av melodigraf
bygger på samma principer dvs. att uppåt = högre frekvens, nedåt = lägre frekvens,
men utgångspunkten för melodigrafsanalysen är att man först gör en tonplatsanalys.
På y-axeln anges halvtonssteg med tonplatsnamn, på x-axeln tidsenheten (tidsaxeln
beskrivs från vänster till höger precis som i notskrift). Med hjälp av melodigrafa-
nalys kan man jämföra t.ex. variation mellan olika melodistrofer eller visor med
hjälp av överlagring (jfr ill.3, 4, 6, 9). 

Att använda melodigraf som ett analysverktyg på detta sätt började jag utveckla
i mitten av 1980-talet (Rosenberg 1986). Metoden finns närmare beskriven i kom-
pendiet Melodigraf – en metod för att undersöka melodisk variation i folksång (Rosen-
berg 2008). Metoden har också använts av t.ex. Margareta Jersild och Ingrid
Åkesson (2000). 

Skelettmelodianalys. En skelettmelodi beskriver en reducerad melodistruktur
som består av minsta gemensamma nämnare för den melodiska utformningen av
en visa. Oftast infaller de toner som skapar skelettmelodin på viktiga betonade slag
i melodin, men i princip går det att reducera fram en skelettmelodi på flera nivåer
i samma visa – ett mer innehållsrikt melodiskelett eller ett mer förenklat. Koral-
böckernas enkla melodilinje kan ses som en skelettmelodi där vissa av de folkliga
varianterna är individuella gestaltningar av desamma. Eftersom en skelettmelodi
beskriver den stabila delen av visan så ger metoden möjlighet att få syn på vad som
är variabelt. (Jfr ill. 5)

Stavelseanalys. Med hjälp av stavelseanalys kan man beskriva antal sjungna sta-
velser per fras i en visa och vilka som är betonade och obetonade – både hur det
kan gestaltas i skriftspråk och hur det faktiskt sjungs. Det är sällan samma sak, ofta
innehåller den sjungna texten fler stavelser än den nedskrivna. Exempelvis kan ett
ord som lilja, som med standardsvenska beskrivs som två stavelser lil-ja, när det
sjungs bli li-l-ja, vilket bör betraktas som tre stavelser eftersom man sjunger på den
tonande konsonanten.

Musikmetriskt stavelseraster. När man gjort en stavelseanalys utifrån den sjungna
texten kan man sätta in dessa stavelser i ett metriskt stavelseraster. Stavelserastret
ger möjlighet att närmare undersöka hur de sjungna stavelserna placerar sig i för-
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hållande till den musikaliska metriken. Det kan också beskriva hur betonade och
obetonade stavelser förhåller sig till betonade och obetonade slag i melodin. Ana-
lysen görs i form av ett rutnät där varje ruta motsvarar en rimlig minsta gemensam
nämnare (t.ex. en åttondel). Betonade slag noteras med fetstil och obetonade med
kursiv. Genom det musikmetriska stavelserastret kan man beskriva hur variationen
sker i en viss visa utifrån stavelseplacering. (Jfr ill. 10)

Ljudanalys/ akustisk analys. Här använder jag ett s.k. sequenserprogram för att
t.ex. kunna jämföra inspelningar med varandra. Genom att lägga olika inspelningar
på separata ljudspår och lyssna på dem samtidigt kan man upptäcka variation
mellan dem i en psykoakustisk helhetsanalys. Det blir möjligt att upptäcka och
göra jämförelser mellan olika variationsparametrar som t.ex. tempo, frasering,
ansatser, rytmiseringar, utsmyckningar, pausering och dynamik – parametrar som
annars kan vara svåra att jämföra i t.ex två notbilder. Akustisk analys ger också möj-
lighet att göra en jämförande avlyssning av helheten i gestaltningen. I ett sequen-
serprogram kan man klippa och klistra ljudfiler på motsvarande sätt som man gör
med text i ett ordbehandlingsprogram och ljudförloppet visas upp grafiskt (jfr ill.
13).

”Lillgubben” och ”Falska klaffare”
– formens betydelse för var i visan variationen uppträder

Vad är relationen mellan visans form och melodisk variation? Vi börjar med att
undersöka tre visor som går i vallåtmodus, ett vanligt modus för vallmusik men
också för många andra visor och låtar, för att undersöka var i dessa visor den melo-
diska variationen finns.

”Lillgubben uppå tallbacken” efter Eva Eriksson respektive Katrina Lundstedt
är typiska vallvisor som finns i många varianter, framförallt i norra Sverige. ”Falska
klaffare” efter Lisa Boudré däremot är en lyrisk visa, frimetriskt framförd. Vi börjar
med att undersöka variationen i vallvisorna. 

I transkriptionen i illustration 1 kan man se att Eva Eriksson varierar sig både
rytmiskt och melodiskt, ofta i en kombination av båda. I vissa strofer är variationen
större än i andra. Det varierande  antalet stavelser verkar ibland ge bränsle till varia-
tionen, se t.ex. vers 5 takt 2, eller takt 3 i samtliga verser. Det finns ingen variation
i form av melismer.

Även i transkriptionen av vallvisan efter Katrina Lundstedt syns variation i
melodi och rytmik. Katrina varierar sig vid några tillfällen med hjälp av melismer.
Hon varierar också själva längden på stroferna, både första och sista strofen har
ytterligare en fras vardera. Den sista strofen innehåller mest melodisk variation
överhuvudtaget och i den fjärde frasen slutar hon dessutom på tonplats –4 (under-
kvarten) istället för grundton som i de andra verserna. 
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Med hjälp av melodigrafsanalys blir andra aspekter synliga än i transkriptionen.
Strukturen och formen i melodierna framträder och det blir tydligt att kvinten har
en viktig funktion som ramintervall, en övre/yttre ram för melodin. Eftersom melo-
dilinjerna är placerade ovanpå varandra blir variationen mellan de olika verserna
också lättare att se. 

Störst variation är det i slutet av stroferna. Där ser man att det är skillnad på
gestaltningen både melodiskt och rytmiskt i båda vallvisorna. I övrigt sker varia-
tionen t.ex. i form av upprepning av tonen, ett sätt att variera sig som t.ex. Eva
Eriksson använder sig av: hon ligger kvar på en ton och skapar genom det en ryt-
misk förhållning; detta syns i form av små ”knän” på melodigraferna. Melodigrafen
ger en viss idé om vad som kan uppfattas som stabilt och vad som kan uppfattas
som variabelt. 

Med skelettmelodianalys kan man se att det finns stora likheter mellan de två
visorna, framför allt i början, medan skillnaden mellan dem syns i tydligt i slutet.
Genom skelettmelodianalys och melodigraf syns att vallvisorna är varianter på
samma grundform. Formen framträder som ett antal fraser med samma upp-
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Illustration 3
Melodigrafer av ”Lillgubben uppå tallbacken” efter Eva Eriksson och ”Lissgubben uppå
tallbacken” efter Katrina Lundstedt. Tonplatser syns på y-axeln och tiden på x-axeln.
De olika stroferna är överlagrade för att variationen mellan dem skall synas. Den lite
bleka sifferkombinationen i underkant är en skelettmelodianalys. 
För närstudie av melodigrafen i färg se:
http://www.visearkivet.no/sider/publikasjoner.html
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byggnad – först en kvintram som etablerar modus och sedan en fallande melodisk
rörelse. Kanske är det så att visan kan uppfattas som uppbyggd som ett lockrop
eller en vaggvisa, alltså där en enkel liten skelettmelodifras kan upprepas valfritt
antal gånger och där det inte finns en given avslutning? Men som Eva och Katrina
sjunger sina vallvisor uppfattar man dem ändå som strofiska visor. Textinnehållet
indikerar också detta eftersom varje vers berättar en egen avslutad historia.  Men
det är inte mycket som behöver göras annorlunda för att man skall uppleva formen
som mer fri och fortspinnande. 
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Illustration 4
De inringade områdena visar de ställen där Eva och Katrina varierar sig mest, melodiskt
och rytmiskt, i sina vallvisor.

Illustration 5
Skelettmelodier i traditionell notskrift, här transponerade till samma tonart för lättare
jämförelse. Likheter i ytstruktur blir tydlig, ramarna är de samma. Variation mellan
de två skelettmelodierna går dock att  urskilja.
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Låt oss nu titta på en annan visa med hjälp av melodigraf . ”Falska klaffare”
sjungen av Lisa Boudré spelades in på lackskiva 1935. Visan ger ett ålderdomligt
intryck och Lisa Boudré säger på inspelningen att ”ho e’ så gammal så vi har int
fått reda på t” (ULMA 155 A:1 1935). Som nämnts förut är även denna visa i val-
låtsmodus, här med variabel intonation av tersen och inledningstonen. 

Illustration 6
Melodigraf som visar melodisk variation i visan ”Falska klaffare” efter Lisa Boudré (3
strofer). (Rosenberg 1986).

När man överlagrar de olika stroferna på varandra ser man att den melodiska och
rytmiska variation som Lisa Boudré gör framför allt sker i mitten av visan, där hon
varierar melodin ganska mycket. Slutet av visan sjunger hon däremot näst intill
identiskt i alla tre verserna, medan början av visan också innehåller en del variation.
Falska klaffare är en lyrisk visa med tydligt avslutade strofer, och melodin är form-
mässigt uppbyggd mot en höjdpunkt på kvinten i slutet av tredje frasen – till
skillnad från vallvisorna ovan där den högsta tonen (i det fallet också kvinten) finns
i nästan samtliga fraser. Form och melodisk kontur i den lyriska visan är alltså
annorlunda än i vallvisorna, och utrymmet för variation verkar framförallt finnas
i mitten av visan efter att etablering av modus skett i början av visan. Stroferna har
en tydlig form som kräver ett tydligt slut. 

Även om alla tre visorna bygger på vallåtsmodus så skiljer de sig formmässigt
åt, och formen verkar spela en roll för var i visorna variationen sker. Vallvisorna
har formmässigt en uppbyggnad som man kan vänta sig av en vallåt, där alla fra-
serna i stroferna är variationer på varandra, vilket gör att ju längre man sjunger ju
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mer kan man melodiskt variera sig gentemot det som är etablerat och stabilt. Den
lyriska visan har en form där varje fras i strofen är unik och där strofens mittparti
ger mest utrymme för melodisk variation. De olika analysmetoder som används
hjälper till att ge en kompletterande bild av var variationen framförallt ligger. Melo-
digraf är enligt mitt förmenande ett övertygande sätt att visa variation, och, som i
detta fall, skillnader i uppbyggnad mellan olika typer av visor – även om de har
samma modus.

”En midsommarafton” – stavelsevariation i en recitativisk visa. 

Visan ”En midsommarafton”, sjungen av Elvina Söderlund, går i ett modus med
variabel inledningston. Tonomfånget är lite över en oktav och är fördelat över och
under grundtonen, med något fler toner under med –6 som lägsta ton. Tonplatsen
–5 fungerar mest som en inledningston till bottentonen –4 och tonplats –6 finns
endast med i den fras som bara förekommer två gånger. Elvina sjunger metriskt
fritt. Det går inte att uppfatta en fast/jämn puls när man lyssnar till hennes sång
och hon gestaltar primärt varje fras för sig. Men det går ändå att uppleva en slags
grundläggande metrisk struktur i melodin och jag har därför valt att notera visan i
6/8-dels takt, även om det inte återspeglar hur hon sjunger. 

En midsommarafton, den aldrig jag förglömmer 
om än jag bleve gammal som mossa på trä 
För(e) när jag står och ser huru vattnet far förbi 
Jag tyckte jag hörde lilla vännen han ropar där uti 
Där drogo dom notar, där smidde dom krokar 
Men allt det var förgäves att återfå sin vän 
Nu får jag er flickor läre I som ogiften äre 
Behållen eder ärekrans till eder bröllopsdag 
Nu får jag fatta mod och följa Syraks ord. 
Den döde gråt ej mera han är kommen uti ro
Den döde gråt ej mera han är kommen uti ro

De flesta lyriska visor är uppbyggda av strofer där ett antal melodifraser återkommer
i samma ordning i varje strof, vilket gör att vi känner igen oss i formen (som t.ex.
i ”Falska klaffare”). ”En midsommarafton” består snarare av ett antal melodifraser,
A, B och C som upprepas i ett oregelbundet mönster och i varierad utformning.
Varje fras består av två delar – två halvfraser. Fras A och B är mer lika än olika och
är faktiskt som spegelvändningar av varandra, vilket man kan se på melodigrafen
lite längre ner. Elvina Söderlund sjunger de olika fraserna i den här ordningen: 
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Rad ett visar i vilken ordning fraserna sjungs i visan. Rad två visar det antal stavelser
som Elvina Söderlund sjunger i respektive fras. Rad tre visar hur dessa sjungna sta-
velser ser ut i skriftspråk. Antalet stavelser är alltså fler i den sjungna versionen.
Mer om detta lite längre fram.

Men hur grupperar sig fraserna formmässigt? Om man vill kan man gruppera
fraserna som två verser med en slutkläm, alltså ABCB, ABAB, CB, eller så beskriver
man formen som: AB, CB, AB, AB, CB. Det senare stämmer bättre med hur text-
fraserna hänger ihop parvis. Men när man lyssnar på Elvinas sång så uppfattar man
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Illustration 7
Transkription av ”En midsommarafton” efter Elvina Söderlund. Varje rad motsvarar
en fras i den ordning de sjungs. Frasbeteckning syns i början av varje rad. Transkription
SR. 
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hennes sång snarare som ett pågående flöde av melodifraser än som avskilda strofer.
Hon gör t.ex. inga speciellt långa pauser mellan det som kan betraktas som even-
tuella strofer utan behandlar alla fraser och pauser däremellan lika. Textfraserna
berättar dessutom en sammanhängande historia utan tydligt avskiljda strofer. Så
kanske är det riktigare att beskriva formen som ett antal fraser som följer på
varandra: A, B, C, B, A, B, A, B, C, B i en recitativisk form. Man kan dessutom
mycket väl tänka sig att sången kunde fortsätta med ytterligare fraser, eller att både
melodi- och textfraserna sjungs i en annan ordning eller att textrad A sjungs med
melodifras B och vice versa. 

Melodigrafen av visan ”En midsommarafton” visar liksom notbilden på mycket
liten melodisk och rytmisk variation. Vid första anblicken går det inte att upptäcka
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fras A1 B1 C1 B2 A2 B3 A3 B4 C2 B5

antal sjunga 
stavelser per 
fras

14 14 14 17 13 14 16 17 12 16

antal skrivna 
stavelser per 
fras

13 12 14 16 12 13 15 14 12 14

Antal stavelser per fras i visan
”En midsommarafton”

Illustration 8

Illustration 9
Melodigraf av visan ”En midsommarafton”.
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några stora variationer på det melodiska planet och fraserna framstår som näst intill
identiska. Det finns också en likhet i den rytmiska gestaltningen av de tre olika fra-
serna: de betonade stavelserna ligger alltid på samma ställe i både fras A B och C,
d.v.s. i början på fraserna. Ändå är det så att när man lyssnar på Elvinas sång upp-
lever man att hon varierar sig, men melodigraf och notbild ger inte svar på hur
denna variation kan beskrivas. Var ligger då variationen om inte på det melodiska
eller rytmiska planet? 

För att komma vidare med analysen så behöver vi först reda ut hur det ligger
till med antalet stavelser i fraserna och hur de placerar sig. Fraserna A B och C inne-
håller alla som tidigare visats ett variabelt antal stavelser. Ja, att räkna antal stavelser
är inte helt lätt! I den tredje raden i tabellen ovan syns antalet stavelser enligt veder-
tagna normer för vad en stavelse är, medan det är rimligt i folkligt sjungande att
som stavelser också räkna de tonande konsonanterna, som ju är en slags ”vokala
konsonanter” ,  eftersom dessa ”sjungs på” (den andra siffran – se tabellen ovan).
Ett exempel på detta är t.ex. frasen ”Om än jag vore gammal” som sjungs så här:
O-m än ja-ag vo-re ga-m-m-mal som mo-o-o-ssa-a på trä. Ordet om skulle då som
Elvina sjunger det betraktas som två stavelser istället för en, ordet gammal innehålla
tre stavelser ga-mm-mal, istället för två (här dessutom med en melodisk utsmyck-
ning på det tonande m:et). 

Det finns som sagt mycket lite melodisk och rytmisk variation i Elvinas gestalt-
ning om man tittar på notbild eller melodigraf, men om man däremot analyserar
de sjungna betonade och obetonade stavelserna i förhållande till betonade och obe-
tonade slag i melodin så upptäcker man variation. Skulle detta betyda att Elvinas
variation styrs av textstavelserna, att den så att säga handlar om omedveten, tving-
ande variation i förhållande till antalet stavelser? Nej jag tror inte det. För att titta

170

                         

A1  En mid-   -som-  -mar- -af-  -ton   den al- -dri- -ig jag  för- -glö-  -m- -mer 

A2  Där dro-   -go  dom no-  -o- -tar  där smi-  -i-de do-  -om kro-  -kar  

A3  Nu får   jag  er flick-  -kor lä-  -är- -re  Iom o-  -o- -gif-  -te-en -ä-  -ä- -re 

                         

B1  O-om än  ja-ag bli-  -ve ga- -m- -m- -mal   som mo- -o- -o- -sa- -a på trä    

B2  Jag tyck- -te jag hör- -de lil-la vä- -n- -n- -ne- -en han ro- -o- par dä- -är u- -ti    

B3 Me- -en allt  de-et var  för- gä- -ä- -äv- -ve- -es att å-  -ter få- -å sin vän    

B4  Be- hå-  -le-en e-  -der ä- -re- -e- kra- -ns till e-  -der brö- -l- -lops- -dag    

B5  Den dö-  -de-e gråt  ej me-  ra-a ha- -n- är ko- -om- -men u- -u- -ti ro    

                         

C1  Fö-re när  jag stå- -år och ser    hu- -ru vatt-  -net far  för- bi    

C2  Nu får  jag fat-  -ta mod    å- -å föl-  -ja Sy-  -raks ord    

Illustration 10
”En midsommarafton” med de sjungna stavelserna i förhållande till åttondelar i ett
metriskt stavelseraster. Varje ruta motsvaras av en åttondel. Stavelser med fetstil
betecknar betonade slag.
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närmare på detta se illustration 10 där varje stavelse står noterad i förhållande till
åttondelarna i repektive fras.

Som syns i stavelserastret ovan är variationen stor vad gäller hur och var stavel-
serna placerar sig i fraserna i förhållande till metriken. Det finns fyra metriska stabila
punkter i fraserna och de består av både betonade stavelser och betonade slag (mar-
kerade med fetstil i stavelserastret ovan) och där varierar sig Elvina inte, men i övrigt
är variationen stor. Dessa stabila metriska punkter blir utgångspunkter och förut-
sättningar för det variabla som sker däremellan. De fungerar som ett musikmetriskt
stavelseskelett på motsvarande sätt som en skelettmelodi blir för det melodiskt vari-
abla. Så nu har vi upptäckt var det variabla i Elvinas sång uppträder. Låt oss under-
söka det närmare: 

Mellan varje betonad stavelse/betonat slag finns fem tänkbara åttondelar. Inom
detta utrymme sjunger Elvina mellan två och sex stavelser och det ger naturligtvis
en oändligt antal variationsmöjligheter. Hon kan välja att sjunga få långa toner eller
många korta toner, fortfarande på samma meloditoner som i de övriga fraserna av
samma typ. Därför går det inte att upptäcka denna typ av variation om man bara
undersöker melodin eller rytmiken. Hon kan också sjunga betonade stavelser på
betonade slag, betonade stavelser på obetonade slag, obetonade stavelser på beto-
nade slag eller obetonade stavelser på obetonade slag. Hon kan skapa ytterligare
stavelser genom att sjunga på tonande konsonanter eller lägga till melismer, alltså
sjunga flera toner på samma stavelse.

Den största variationsmöjligheten verkar finnas i fraserna A och B, framförallt
i den sista delen av frasen med avstamp från den tredje betonade stavelsen. I illust-
ration 11 visar jag på några av alla de variationsmöjligheter som är tänkbara i fras
A och B. 

Allt detta ger den varierade gestaltning som man tydligt upplever när man
lyssnar på Elvinas sång och som man kanske först tror handlar om melodisk varia-
tion.

Sammanfattningsvis kan sägas att visan ”En midsommarafton”, som Elvina
sjunger den är uppbyggd som ett recitativ bestående av tre fraser (A B C) som sjungs
i varierande ordning. Visans form gör därför ett varierat intryck, som en ständigt
pågående musikhändelse, där både text- och melodifraser skulle kunna sjungas i
en annan ordningsföljd. Elvina Söderlund varierar sig framförallt genom hur hon
placerar betonade och obetonade stavelser i förhållande till melodin. Man skulle
kunna beskriva det som att hon utgår från en bank av melodifraser och en musik-
metriskt stavelseraster som tjänar som utgångspunkt för variation med hjälp av
betonade och obetonade stavelser. Detta tillsammans med den oregelbundna
formen gör att man upplever Elvinas gestaltning som mycket varierad. Variationen
ligger inte i melodiken utan är möjlig att upptäcka först när man närstuderar sta-
velsernas antal och placering i melodin.
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”På dig jag hoppas Herre kär”
– akustisk analys av en koral och variation över tid i flera traditionsled.

Här studerar jag inspelningar av en folklig koral, ”På dig jag hoppas Herre kär”,
sjungen av Gustav Jönsson (arkivinspelning 1969) samt av två unga folksångare,
K och M (inspelat 2001 och 2002). Koralen framförs frimetriskt och varje strof
innehåller fem fraser. Den ena folksångaren, en kvinna (fortsättningsvis K), har lärt
sig koralen efter inspelningen med Gustav Jönsson och den andra sångaren, en
man, (fortsättningsvis M), har lärt sig koralen av K.
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A1 al- -dri- -ig jag  för- 

 al- -l- drig ja- -ag för- 

       

A2 smi-  -i-de do-  -om 

       

A3 o-  -o- -gif-  -te-en 

 o- -gif- -te- -e-- -e- -en 

       

B1 mo- -o- -o- -sa- -a på 

       

B2 ro- -o- par dä- -är u- 

 ro-  par där u- -u- 

 ro- par  dä- -är u- 

       

B3 å-  -ter få- -å sin 

 å- -ter få- -å -å sin 

 å- -ter  få- si- -in 

       

B4 e-  -der brö- -l- -lops- 

 e- -der  brö- -lo- -ops 

 e- -de- -er brö-  -llops 

       

B5 ko- -om- -men u- -u- -ti 

 ko-  -me-en u- -ti- -i 

 ko-  -men u-  -ti 

Illustration 11
Några olika möjliga stavelsevariationer utifrån visan ”En midsommarafton”. Varje ruta
motsvarar en åttondel. Fetstil innebär att stavelsen är betonad och infaller på ett betonat
slag. Melodin är alltså samma oavsett hur detta gestaltar sig. 
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Illustration 12
Koralen ”På dig jag hoppas Herre kär”, transkriberad efter inspelningen med Gustav
Jönssons sång. Transkription SR.
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Transkriptionen åskådliggör melodisk och rytmisk variation mellan de två stro-
ferna samt att sångaren varierar intonationen av tonplatserna 3 och 7. Variationen
visar sig också genom olika typer av ansatser, t.ex. gör han ibland upphämtningar
av tonen i frasstarterna, ibland inte. Han sjunger också frekvent med glissandon
mellan meloditoner och med för- och efterslag (oberoende av betonade och obe-
tonade stavelser). Varje fras har tydlig start och slut, men samtidigt upplever man
att sångaren håller samman koralen genom en riktning i hela gestaltandet. 

Istället för att göra transkriptioner av inspelningarna med de två unga folksång-
arnas gestaltning av koralen har jag prövat att analysera deras sätt att variera genom
att lägga inspelningarna på varandra som två separata ljudspår i ett sequenserpro-
gram. Detta innebär att det går att jämföra genom akustisk analys, att lyssna på
dem samtidigt. Dels kan man jämföra de två sångarnas respektive insjungningar
av koralen med varandra och dels respektive sångares olika gestaltningar över tid.

K har lärt sig koralen från inspelningen med Gustav Jönsson, men eftersom
hon lärt den av en man (med annat röstregister) har hon bytt grundton, medan M
i sin tur efter att han lärt den av K bytt tillbaka till samma grundton som Gustav
Jönsson har. Inspelningarna med såväl K som M är gjorda vid två tillfällen med ca
ett års mellanrum. Varje sångare har spelat in sin version separat vid varje tillfälle.
Det som jag använder som utgångspunkt här är alltså fyra inspelade versioner av
koralen.

I de första inspelningarna med K och M sjunger båda sångarna mycket likt
Gustav Jönsson. Man hör tydligt släktskapet både vad gäller tempo, frasering,
dynamik och själva sångsättet med t.ex. glissandon. Däremot sjunger de inte med
de upphämtningar och med den variation i intonation som Gustav Jönsson gör.

K och M sjunger också mycket likt varandra. Man hör tydligt att M har lärt
sig koralen av K. När man lägger de båda insjungningarna på varandra och lyssnar
låter det som om de sjunger koralen tillsammans och inte var för sig. Det är fasci-
nerande att höra att både frasering, dynamik och balansen i fraserna är i princip
identiska. Detta trots att de sjunger en frimetrisk koral på ett kvartsintervalls
avstånd. De två första fraserna är mycket lika. Från fras tre och framåt sker en viss
variation dem emellan. Framförallt genom att pauserna mellan fraserna görs olika
långa (M:s är längre) och genom att de rytmiserar olika inom fraserna även om fra-
serna i sig fortfarande har samma totallängd. I de senare inspelningarna av koralen,
(ca ett år efter den första inspelningen), sjunger K och M fortfarande med den
grundton som de valde i den första inspelningen. Men det finns stora variationer i
deras respektive gestaltning, och olikheterna mellan K:s och M:s är stor. K har för-
ändrat rytmiseringen i fraserna och sjunger dessutom hela koralen mycket snabbare
än vid första inspelningen. Vid den första inspelningen tar det K 1’27 att sjunga
de två stroferna medan det vid det andra tillfället endast tar 1’00. Även betoningar
och dynamik har förändrats i K:s gestaltning av fraserna. Alla utsmyckningar som
K gör är snabbare än tidigare och pauserna mellan fraserna mycket kortare vid det
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K

M

På dig jag hop- pas Her- re kär du som min säk- ra till flykt är

På dig jag hop- pas Her- re kär du som min säk- ra till flykt är

20 sek

Ske pris i al- la la- an den

K

M

Ske pris i al- la la- a- denn

20 sek

Illustration 13a och 13b
”På dig jag hoppas Herre kär”. Ljudfilerna med K och M på varsitt ljudspår (med
samma tidsskala) från det andra inspelningstillfället. Man ser att de båda sångarnas
gestaltning är både olika och lika varandras. Figurerna visar sångarnas gestaltning
av koralens början (a) och andra versens slutfras (b). Dynamik, längden på stavelserna,
formandet av fraserna m.m. framgår grafiskt genom ljudförloppskurvan. 
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andra tillfället. K gör också något fler utsmyckningar i form av drillar, men hon
gör ingen melodisk variation i övrigt.

M sjunger däremot koralen långsammare än första gången, (1’41 mot 1’32 vid
det första tillfället), men han sjunger de två första fraserna nästan identiskt likt
första gången. Det finns emellertid märkbar variation i M:s gestaltning efter de två
första fraserna, framförallt i form av att M i den senare inspelningen vilar lite längre
på vissa stavelser/toner i fraserna och lägger betoningarna annorlunda. På så vis kan
man säga att han utvecklat den gestaltning som han hade vid den första inspel-
ningen, men att han gör mer av det han redan tidigare gjorde. M varierar också
intonationen av tersen (liksom Gustav Jönsson) och han varierar tonansatserna
genom t.ex. upphämtningar. 

Vid den här typen av akustisk analys kan man lyssna på helheten; genom det
blir det tydligt hur mycket av gestaltningen som följer med när man lär sig en visa
från en levande person och att den personliga tolkningen växer fram av sig själv
efter hand utifrån det man lärt sig. I början överskuggar likheten i  gestaltning
nästan helt, den är en del av att lära sig visan, och därför är samstämmigheten
mycket stor i samband med själva inlärningen (vid det första inspelningstillfället),
men sedan tar sångarna olika vägar. Det blir också tydligt när man lyssnar på hel-
heten att variationen, som utvecklas gentemot den man lärt sig av eller över tid,
nästan aldrig sker i den första eller de två första fraserna utan senare i strofen. Vid
akustisk analys är det möjligt att uppmärksamma och urskilja även små variationer
vad gäller rytmik, tempo, frasgestaltning, betoningar, ansatser, dynamik, melodi,
utsmyckningar, intonation m.m. 

I inspelningarna med K och M kan man höra att variationen framför allt sker
genom rytmiska förändringar, genom variation av betoningar, dynamik, ansatser
och i viss mån intonation –  däremot i mindre utsträckning i melodik och melo-
diska utsmyckningar. Man hör att frasernas längd i stor utsträckning är lika; även
om det sker variation inom frasen vad gäller t.ex. rytmik och betoning så kommer
sångarna nästan alltid i mål samtidigt. K varierar framför allt genom att fraserna
och andningspauserna har blivit något kortare, M genom att lägga betoningarna
lite annorlunda, ändra intonationen på tersen och genom att sjunga koralen lång-
sammare. Min uppfattning är att ju mer tid som går ju mer märks sångarnas per-
sonlighet i gestaltningen, men grundgestaltningen som man lärt sig från början
finns också kvar.

Genom akustik analys kan man upptäcka hur en sångare varierar sin gestaltning
över tid, men också som i detta exempel likhet och skillnad mellan två sångares
framförande, något som inte är lika lätt när man lyssnar på inspelningarna efter
varandra. Det är också svårt att varsebli dessa typer av variation i framförandet med
hjälp av en transkription eller melodigraf, bland annat eftersom dessa metoder
kräver ett stort mått av generalisering. 
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Sammanfattning: Vad är variabelt och vad säger de olika analysmetoderna?

I den här undersökningen har jag försökt utforska vad som är variabelt i ett antal
vissångares gestaltning av några visor genom att använda olika analysverktyg. Min
uppfattning är att valet av analysmetod är viktigt, bland annat för att överhuvud-
taget upptäcka variation. Valet av metod kan också ge olika svar på frågan vad som
är variabelt respektive stabilt och sätta fokus på olika faktorer.

När det gäller att undersöka variation i form eller melodilinje är melodigraf ett
bra verktyg, här använt för vallvisorna och den lyriska visan, medan variation av fra-
sernas stavelseantal och placering som i ”En midsommarafton” kräver musikmetriskt
stavelseraster eftersom den typen av variation är omöjlig att upptäcka med en melo-
digraf. Variationen i tempo, frasering och dynamik som i de två sångarnas versioner
av ”På dig jag hoppas Herre kär” är nästan omöjlig att få grepp om i en traditionell
notbild  eller i en melodigraf, men med överlagring i ett sequenserprogram och en
akustisk analys blir variationen tydligare. Valet av analysmetod är alltså viktigt för
att upptäcka variation överhuvudtaget, och det är inte alltid möjligt att förutspå i
förväg vilken metod som fungerar. Det kan alltså vara en fördel att prova olika
metoder på samma material förutsättningslöst. Utgångspunkten för mig har varit
att variationen alltid finns där att upptäcka men att det gäller att få syn på den.

Variation finns i samtliga sångares gestaltningar som jag undersökt, men på olika
sätt. Jag vill försöka sammanfatta några generella drag även om undersökningen har
utförts på ett begränsat material. Ett sådant generellt drag är att variation verkar ske
framförallt ett par fraser in i visan eller strofen. En trolig anledning till det skulle
kunna vara att variation sker först när man i lyssnarens öron etablerat det som är
stabilt, t.ex. modus och form – vad skall man annars variera sig mot? Detta gäller
både melodisk och annan typ av variation. Om man tänker sig att alla melodier har
en underliggande struktur – ett skelett – så är det ju däremot ingen självklarhet att
man först presenterar ett ”original” som man sedan varierar, utan variationen sker
redan från första strofen. Däremot verkar utrymmet för variation öka när man tar
om en fras eller en strof som man har sjungit en gång förut. Detta kan för övrigt
jämföras med samma principer som gäller för retorik – skall man fånga lyssnarens
uppmärksamhet hela tiden så behöver man vända och vrida på det man redan sagt
för att få lyssnaren att fångas av budskapet. I det material som jag analyserat är varia-
tionen störst mot slutet av visan. Detta gäller oavsett sångare, visa och analysmetod.

Variation som ett sätt att tänka 

Men vad är då stabilt? Olika typer och former av visor skapar olika förutsättningar
för det variabla. I en visa av vallåtstyp är t.ex. det karaktäristiska kvintsprånget sta-
bilt, och den melodiska variationen verkar framför allt ligga i slutet av stroferna. I
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den lyriska visan i den här fallstudien sker den melodiska variationen i mitten av
visan, medan själva slutfrasen är lika från gång till gång. Variation kan uppstå i rela-
tionen mellan textstavelser och metriska betoningar, och genom frasering, beto-
ningar och rytmisering, även då den melodiska variationen är liten eller obefintlig.

Sammanfattningsvis kan sägas att variation kan ske i liten skala men ändå vara
betydelsefull och skapa livfullhet. Variation består ofta av små men märkbara för-
ändringar i gestaltningen/framförandet. Att man lärt sig gestaltningen tillsammans
med visan i ett traditionsled hindrar inte att variation uppstår. Visans form, liksom
typen av visa tycks spela en roll för var och på vilket sätt variationen sker. Dock är
det tydligt att så fort man etablerat t.ex. en strof så börjar man variera fraserna,
tonerna, texten, språkljuden, betoningarna, intonationen osv. Det variabla befinner
sig hela tiden i relation till en imaginär ram. Variationen talar om vad som är ramen
– ramen ger möjlighet till variation – variation är ett sätt att tänka.

Källor

Inspelningar i arkiv
Språk- och folkminnesinstitutet
ULMA 155A. Lisa Boudré, Ovansjö, Gästrikland, inspelad 1935.
Svenskt visarkiv
SVA BA 581. Gustav Jönsson, Ankarvattnet, Jämtland. Inspelad av Märta Ramsten

1969. [”På dig jag hoppas, Herre kär” utgiven på lp:n Husandakt Caprice 1974]
SVA BA 1500. Skinnar Asta Larsson, Malung, Dalarna, inspelad av Gunnar

Ternhag 1972.
SVA BB 585. Katrina Lundstedt, inspelad av Helge Nilsson. Kopia i SVA. 
SR L-B 49/10660 [SVA BB 5319] . Elvina Söderlund, Malung, Dalarna, inspelad

av Matts Arnberg, Radiotjänst 1949. Kopia i SVA.

Egna inspelningar
Eva Eriksson, inspelad i Hagmuren, Gästrikland 1983. I förf:s ägo. Transkription

publicerad i Rosenberg (red.) Visor i Gästrikland 1994.
M & K (studenter vid KMH), inspelat 2001 och 2002, i förf:s ägo. 

Noter

1. I en vaggvisa eller i t.ex. ett lockrop går det inte att veta hur länge man behöver sjunga eller ropa för
att uppnå den avsedda effekten: att barnet somnar, att korna kommer. Därför måste det i själva
utgångspunkten för musicerandet finnas en ”bank” av fraser och ett fortspinnande musikskapande
för att förlänga visan eller ropet efter behov. 

2. Rosenberg, Susanne 2006, Mellan vallåtstoner och krus (opublicerad). Rosenberg, Susanne, Nutida
koralsång – en studie i variation (under publicering).
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3. För mera information om sångarna och visorna hänvisar jag läsarna till  www.uddatoner.com/blatoner
och till de nämnda undersökningarna samt till Svenskt visarkiv.

4. Läs mer om hur detta går till i Ahlbäck 1987/1995.
5. Det är ingen självklarhet med vår uppfattning av riktning och tonhöjd. Man skulle ju t.ex. istället

som i vissa afrikanska kulturer kunna tänka sig en hierarki av små och stora toner, utan riktningsför-
hållande där istället en låg tonhöjd betraktas som större och en hög tonhöjd som mindre. 

6. Skelettmelodianalys är inget nytt. Den kanske mest kända teorin har formulerats av Heinrich Schenker
vid 1900-talets början, men den har en helt annan utgångspunkt. Som jag använder skelettmelodi-
analysen får den en annan interpretation genom att relationen till t.ex. text och tonplatsanalys får
stort utrymme (se vidare Ahlbäck 2000). 

7. Denna metod utvecklade jag i Rosenberg 1993. 
8. I det här fallet har jag använt mig av sequenserprogrammet Logic Audio 4.7. Idag finns också många

hjälpmedel för att analysera inspelat ljud, t.ex. ger programvaror som Amazing Slow Downer möjlighet
att sänka tempot på ljudfilen (utan att tonhöjden sänks) så att detaljer träder fram tydligare. Program
som Melodyne kan göra en notering där även vissa sångsättsparametrar som t.ex. upphämtningar, glis-
sandon likväl som tonalitetsvariation blir synliga. Allt detta gör att detaljer som förut varit svåra att
fånga plötsligt blir möjliga att upptäcka. Dock kräver dessa metoder att man själv tar ställning till
vilka element som är viktiga.

9. Vallåtsmodus är ett begrepp myntat av Sven Ahlbäck (1987). Vallåtsmodus karaktäriseras av ett omfång
om ca en kvint ovanför grundtonen samt inledningston och underkvart. I vallåtsmodus är ofta ters,
kvart och inledningston variabla. 

10. Jämför med andra kulturers variationsteknik enligt liknande mönster, t.ex. sång- och berättar tradi-
tioner i olika östeuropeiska kulturer, samt de recitativiska former som kan återfinnas i vaggvisor,
lockrop och vissa psaltarpsalmer i folklig tradition. 

11. ”Stavelse, i många språk minsta enhet för gruppering av en följd av språkljud och också rytmisk grun-
denhet (jfr rytm). Stavelsen består av ett stavelsebildande ljud (vanligen en vokal) som kärna, kring
vilken konsonanter grupperar sig; kärnan kan också vara enda ljudet. En stavelse som slutar med vokal
kallas öppen, en som slutar med konsonant sluten. Stavelsen är uppbyggd efter sonoritet, så att dess
kärna är mera sonor än dess periferi”(Nationalencyklopedin)

12. ”Även konsonanter som m, n, l och r kan vara syllabiska, exempelvis är [va_tn] och [fo:_gl] möjliga
uttal av vatten och fågel.” (NE)

13. Denna undersökning och ytterligare undersökt material om vad som händer med en gestaltning och
variation vid tradering publiceras i Rosenberg,  Nutida koralsång – en studie i variation.

14. När jag nämner för K att jag håller på att sammanställa materialet från de båda inspelningstillfällena
berättar hon att hon tänkt ”Jag förstår inte vad Susanne skall med denna  (nya) inspelning till, jag
sjunger ju koralen exakt likadant som förra gången, jag har inte ändrat någonting”. Detta ger ju vid
handen en intressant aspekt: Nämligen hur man själv (inte) upplever förändring!

Summary

Variation – a way of thinking? On some singers’ use of variation, and methods
of analysis to examine this. 
Many scholars (Kvideland, Ond, Lönnroth, Parry and others) have observed that
variation is a given constituent of oral tradition – a way of thinking. Applied to
traditional vocal music, this conception entails that there is no such thing as an
original or correct version of a song. The essence of the notion is that the “work of
art” comes into being the moment it is sung, which means that the existence of
the song depends on our singing it. But if we create a song anew every time we
sing it, and this is its only existence, where then does this thing we call the song
begin and end – what is constant and what is variable? 
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In an attempt to shed some light on the phenomenon of variability, the present
author has chosen to examine a set of songs as performed by seven different singers
(born between 1860 and 1970). The study of variation is carried out by means of
different methods of analysis, some of which are well proven and some are new in
relation to the twin objective of both looking at variation in itself and assessing the
applicability of the different methods. 

The article examines how the method of analysis influences the result. Methods
such as western notation system, note-site analysis, melodic graph analysis, melodic
skeleton analysis, syllable analysis, music-metric syllable raster, and sound
analysis/acoustic analysis produce a degree of discrepant results or emphasise dif-
ferent parameters: tonal variation can be detected by using the western system of
note writing, variation of form or variation of the melody-lines between different
stanzas is best detected using melodic graphs, music metric syllable raster reveals
variation in the number and placing of syllables in the phrases, sound analysis based
on layered sound files yields information about tempo, phrasing and dynamics. 

The different singers’ delivery of the songs all features variation, albeit in dis-
similar ways. Different types and forms of songs create different conditions for the
variable. In the herding songs, e.g., the characteristic fifth interval is stable and the
melodic variation appears to occur mostly at the end of the stanzas. In the lyrical
song included in this case-study the melodic variation takes place in the middle of
the song, while the ending phrase remains unchanged every time. Even in cases
where the melodic variation is minor or non-existent, variation may occur in the
correlation between text syllables and metric emphasis and by means of phrasing,
accentuation and rhythm.  

In general, the variation will mostly occur a couple of phrases into the song or
stanza; this goes for both melodic and other kinds of variation. If we think of
melodies as having a structural core – a melodic skeleton – it is far from obvious
that one first presents an “original” which is then varied. The space for variation
increases if one repeats a phrase or stanza that has already been sung. In the material
analysed the variation is greatest towards the end of the songs. This observation
holds true regardless of genre, song or analytical tool. A specific sub-study examines
some young singers’ appropriation of a traditional hymn. It shows that when one
has learnt both the song and performance from a source singer, variation will appear
over time.  

Summing up, we can say that variation may occur on a minor scale, yet still be
significant and create vibrancy. Variation often manifests itself as small but recog-
nizable changes in the delivery. The form of the song, as well as the type of song,
appears to have impact on at which point and how the variation takes place. The
variable always relates to an imaginary framework. Variation discloses the frame-
work, and the framework makes variation possible. Variation is a way of thinking. 
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