
Popmusikhistoria 
U.S.A. 1954-1959 

Varför uppstod pop och rockmusik  på 50-talet? 

• Först vid 40-talets slut skapades begreppet tonåring och skolungdom. Nu hade man 
råd att låta ungdomarna få en bättre och längre utbildning. Tidigare började man 
vanligtvis att arbeta efter årskurs 6! 

• Radion finns i alla amerikanska hem vid 50-talets början och även TV var rätt vanligt. 
• Under 2:a världskriget "arbetade", svarta och vita amerikaner tillsammans for första 

gången Detta ledde till att vita, för första gången, hörde svart musik, framfor allt blues. 
(Man kan senare under Vietnamkriget se samma fenomen, när det galler svart 
soulmusik.) 

• Skivbolagen såg i tonåringarna en ny köpstark grupp för musik. De hade råd att köpa 
skivor, kläder och man hade tid över att roa sig. Ekonomin blomstrade i USA. 

• Första tonårsfilmen ”Black Board Jungle” ( hette på svenska Vänd dem inte ryggen)  
gjorde succé världen över. (Den första ”Grease filmen” egentligen och den handlade 
om att skoleleverna ville ha ”sin” musik på festen och inte föräldrarnas och 
musiklärarens jazz o country! 

•  Bill Haley o Comets spelade i filmen ”Rock a round the Clock” som 
handlade om att man skulle dansa dygnet runt. 
http://www.youtube.com/watch?v=IN8yHdyLd9I  

 
Det var mycket tydliga gränser mellan ”vit” musik och ”svart” musik i USA. Ungdomarna 
brydde sig inte om gränserna för de gillade de svarta artisternas Rhytm and Blues för den var 
mycket fräckare än föräldrarnas countrymusik och swingmusik. Rythm and Blues spelade på 
speciella ”race”radiokanaler och såldes på Race Records butiker. En marknad för svart musik 
skapades bland vita ungdomar! Bill Haley var 32 år och lite för gammal för att bli tonårsidol 
och hans band spelade egentligen snabb Hilly Billy dvs. Country Musik och dansen som man 
dansade var Jitterbugg från 30 talet! Dansen fick namnet Rock and Roll som beskrev hur 
man dansade! http://www.youtube.com/watch?v=_Hn9GoUJke8 
Det blev också namnet på musikstilen.  

 Bill Haley fick snart konkurrens av Elvis Presley! Elvis var den perfekta 
ungdomsidolen. Han var ung, vit och snygg, kom från ett enkelt religiöst arbetarhem. Elvis 
älskade sin mor och far, han sjöng som de svarta artisterna och han dansade fräckt!  
Han var inte farlig och kunde gillas av både föräldrarna och tonåringarna. Elvis Presley 
kopierade de svartas sångsätt bättre än någon annan tidigare hade gjort och musiken var redan 
populär hos de amerikanska ungdomarna! Elvis har ett eget kapitel i Rockhistorien. 
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  Elvis Presley ” the King of Rock and Roll! gjorde succé i TV och Radio med 
bland annat låten Hound dog http://www.youtube.com/watch?v=X5JALwwaASg   
Hound Dog var en cover på Big Mama Thorntons hit 
http://www.youtube.com/watch?v=5XUAg1_A7IE   
En intervju med Elvis Presley http://www.youtube.com/watch?v=BsGgfWCfw6w  
Elvis gjorde covers på Beatles http://www.youtube.com/watch?v=5EUFmkYoPK0  
In the ghetto live http://www.youtube.com/watch?v=2Ox1Tore9nw  
Jailhouse Rock http://www.youtube.com/watch?v=tpzV_0l5ILI  
Heart Brake Hotel http://www.youtube.com/watch?v=_1Qo1eaWF8c  
Lyssna på fler låtar med Elvis Presley!  
Elvis succé gjorde att man nu började acceptera och lyssna på även de svarta artisterna som 
Chuck Berry, Little Rickard, Fats Domino med flera 

   

Chuck Berry   http://www.youtube.com/watch?v=6ofD9t_sULM 

  

Little Rickard http://www.youtube.com/watch?v=QFq5O2kabQo 

Lyssna på Elvis version av samma låt! http://www.youtube.com/watch?v=cjb5pfRvM2s  

  

Fats Domino Spelar piano och har en egen, betydligt lugnare stil. Hans stora genombrott kom 
med låten BlueBerryHill http://www.youtube.com/watch?v=8mix3gmzPa0  

 Det blev populärt med sånggrupper med försångare och bakgrundskör.  

The Platters och deras hit Only You http://www.youtube.com/watch?v=9r2pEdc1_lI  
musikstilen kallas DooWop  på grund av att kören ofta sjöng sådan text i bakgrunden. 



Milksap 19591961 
Rock & Roll hade en del texter som ansågs förråande (sexuella och upproriska anspelningar) och det 
amerikanska samhället ville få ”snällare” ungdomsidoler. Elvis gjorde värnplikten i Tyskland och 
skivbolagen lanserade snälla Elvis kopior. Välputsade unga män som sjöng texter med oskyldiga 
kärleksteman. Även Elvis gjorde låtar i samma stil när han kom hem. 

Exempel Paul Anka   Diana http://www.youtube.com/watch?v=fuTbB-d12A0  

Frankie Avalon Venus http://www.youtube.com/watch?v=G8SR9dRwsB0 

Niel Sedaka Oh Carol http://www.youtube.com/watch?v=aHm7PnCCd4E  

England 19591969 
Skiffle 1958-1961 Musikstil i slutet av 50 talet I England. En stil med gitarr, ibland banjo och 
tvättbräda. Den stora och nästa enda stjärnan var Lonnie Donegan 
http://www.youtube.com/watch?v=nzqiLf503qQ I Sverige gjorde Robban Broberg succé med ett eget 
skiffle band men vi känner honom mest som underhållare med låtar som ”Carola” 
http://www.youtube.com/watch?v=kXn7DgAeaIQ  

England blir det mest framträdande landet i Pophistorien under 60-talet då Elvis Presley inte uppträdde 
live utan gjorde rätt så anonyma musikfilmer i stället. Många nya grupper och musikstilar i England 
och här kommer de viktigaste 

Ståltrådspop 196065 
Instrumentalgrupper som The Shadows som också var kompband till Cliff Rickard – Englands svar på 
Elvis Presley. Genombrottslåten Apache http://www.youtube.com/watch?v=pY-rPDwzM9M  The 
Shadows tillsammans med Cliff Richard http://www.youtube.com/watch?v=SaxrG0rb6n0 

Liverpoolpop 19601965 (Mercey Beat) 

 The Beatles dvs. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison och 
Ringo Star är den ledande gruppen i den stilen och skrev ett eget kapitel i Pophistorien. Gjorde först 
covers från bl. a Chuck Berry men Lennon/McCartney började snart skriva egen musik och text. De 
som först gillar Beatles musik är ungdomar från arbetarklassen. Slog igenom med ”Love me do” 
http://www.youtube.com/watch?v=6FarJhsXUqo. Beatles musik utvecklades hela tiden fram till att 
bandet upplöstes 1970. http://www.youtube.com/watch?v=h6TIEkB4_F8 
http://www.youtube.com/watch?v=l2fDUb57_xk  http://www.youtube.com/watch?v=ONXp-vpE9eU    

A day in the life med världen längsta slutton! http://www.youtube.com/watch?v=FCUeia-nEio  

 

Sök efter mer musik med Beatles på YouTube 



Londonstil – Rythm & Blues 196065 
De som gillar denna stil är främst studerande ungdom som är influerade av amerikansk R&B. Största 
bandet inom den stilen är The Rolling Stones med dynamiska sångaren Mick Jagger 

 Rolling Stones fick sitt genombrott med låten Satisfaction 
http://www.youtube.com/watch?v=ulVDM0a49Lw Det var första gången man använde fuzzbox! 
Rolling Stones turnerar fortfarande och håller kvar vid sin Rythm and Blues inspirerande stil. 

Dessa stilar blandas och utvecklas så småningom och vi får band som The Who 
http://www.youtube.com/watch?v=594WLzzb3JI som är spektakulära med sina scenshower. 

Folkmusik – Protessång – Folkrock 1960  

 Bob Dylan (hans riktiga namn var Robert Zimmerman) personifierade protestsången. Han 
började som folksångare med gitarr och munspel och låtar som Blowing in the Wind som han här 
sjunger med Joan Baez en annan stjärna i samma genre. http://www.youtube.com/watch?v=-
nJ48v8qVvY  De första protestsångarna var engagerade mot Vietnam kriget men vartefter blev det 
protester mot sociala orättvisor, diskriminering av svarta osv. 1965 chockade han alla genom att börja 
framföra sångerna med elgitarr framför ett band som han kallade ”the band”. I Sverige förde bland 
annat Cornelius Vreesvijk den traditionen av samhällskritiska texter. Lyssna på mer musik med Bob 
Dylan på YouTube. Lyssna även på Donovan, Peter, Paul and Mary, Hoola Bandoola band,Cornelius 
Vreesvijk, Pugh Rogefeldt för svenska exempel. 

Surfmusik 19601965 
Beach Boys – texterna handlade om brudar, surfbrädor och badstränder. Rock & roll komp och 
avancerad stämsång. http://www.youtube.com/watch?v=1lcCXADbq1k 

Soul 1960 – 1980 
Soulmusiken hade sina rötter i Rhytm and Blues och Gospel. Soulmusiken är en av de viktigaste 
stilarna inom popmusiken för den har påverkat och influerat de flesta popmusiker. Rytmisk spel på 
elbas har en framträdande plats i soulmusiken. Under 70-talet märks det ännu mer i s.k Funk musik. 
Det stora skivbolaget för dessa svarta artister hette Tamla Motown ( motor town = Detroit) 

Viktiga artister  James Brown – en fantastisk artist Här med I feel good! 
http://www.youtube.com/watch?v=SzlpTRNIAvc    



 Ray Charles – det finns inte en sångare som inte inspirerats av honom här med 
Hallelujah I just love her so ( från 1955!)  http://www.youtube.com/watch?v=Cf0X7QuK4LI men sök 
reda på mer låtar med Ray Charles 

 Stewie Wonder Superstition http://www.youtube.com/watch?v=_ul7X5js1vE 

Lyssna gärna på mer av Stewie Wonder och Ray Charles tillsammans 

http://www.youtube.com/watch?v=XJYUSdX-Rps  

Tjejgruppen Supremes  med Diana Ross – vän med Michel Jackson 
http://www.youtube.com/watch?v=lxny2KMd0TI Michael J skrev ett eget kapitel! 

Jackson Five inte att förglömma http://www.youtube.com/watch?v=Vt9TUy0_GiM  

Country and Western 
Kallas ibland ”den vite mannens blues”. En musikstil med steelguitar, banjo, fiol och ackustisk gitarr 
som levt vid sidan av pop och rock från 50 talet och framåt. Hilly Billy var en snabb variant som Bill 
Haley lanserade med kallades då Rock and Roll! Country musik är en viktig influens i amerikansk 
popmusik och har sin egen givna publik, artister och festivaler. Några exempel på artister 

 Johnny Cash http://www.youtube.com/watch?v=CctaP71iNuQ  

 Dolly Parton http://www.youtube.com/watch?v=1plvBR02wDs  

Nya artister Sheena Twain From this moment http://www.youtube.com/watch?v=a‐Lp2uC_1lg 

Hank Williams första country stjärnan http://www.youtube.com/watch?v=OxB1t2EEK0M 

I Sverige har vi Jill Johnsson som gör mycket Dolly Parton bl a Jolene. Sök mer country på YouTube! 



 

Psykedelisk rock USA 196669 
Stora band som Jefferson Airplane, Greatful Dead, The Doors förknippas med Hippie-rörelsen och 
Flower Power och tyvärr också droger som hash. Beatles hade också liknade ideal kring 1967. Vid 
den här tiden anordnades jättelika konserter som Woodstock och Monterey. San Fransisco blir en 
innestad för psykedelisk pop. Man använder ofta indiska instrument som stränginstrumentet sitar och 

tablas i musiken  och låtarna är långa och ”drömmande”. Sök gärna mer fakta! 

Gitarrhjältar 1967 1970 
Elgitarrspelet utvecklas och det välkända ”rocksoundet” med mycket distortion med hjälp av s. k 
effektpedaler blir vanligt. Elgitarren blir det vanligaste soloinstrumentet i rockmusiken. 

 Jimi Hendrix amerikansk bluesgitarrist som först slår igenom i England. Han är den störste 
stilbildaren på elgitarr som vi har haft. Hey Joe http://www.youtube.com/watch?v=QLnKUiybiFo  

Internationell rockmusik  under 1970 – 80 talet 
Heavy rock eller Hårdrock växer fram tillsammans med flera ”gitarrhjältar”. Musiken är tyngre med 
hårdare sound. Sånganläggningarna blir större och sångarna pressar rösten mycket starkt i högt läge. 
Cream är den första supergruppen. Deep Purple med ”Smoke on the water” 
http://www.youtube.com/watch?v=9jp3de50_d8 blir urtypen för tidig 70-tals hårdrock med ett tungt 
malande ”riff”( kort figur som upprepas – ofta på elgitarr).  

Black Sabbath http://www.youtube.com/watch?v=_aIhh9nFYv4 inför också djävulsdyrkan och 
okulta(övernturliga) inslag som en nya häftiga inslag i konserter och på skiva. Hårdrocken får också 
liknande sidogrenar som Heavy Metal, Speed Metal under 80-talet. 

Led Zeppelin http://www.youtube.com/watch?v=w9TGj2jrJk8 med sin största hit Stairway to Heaven.  

Lyssna på Heavy Metal band som Iron Maidon , Metallica på YouTube. 

 



Symfonisk rock 19701976 
Musiken hämtar inspiration, form, klanger och stil från symfonisk klassisk musik. Gigantiska 
instrumentuppsättningar på scenen och synten får sitt stora genombrott. Låtarna är mycket långa så det 
blir inga hits. Perfekt för en LP skiva då en låt kunde räcka 15-20 minuter. Ställde stora krav på 
musikerna och är mycket svårt att spela själv. Denna musik gjorde att källarrock banden nästan 
försvann i början av 70 talet. Band som Pink Floyd med skivan, konserten ”the wall” 
http://www.youtube.com/watch?v=M_bvT-DGcWw och andra band var Genesis och Yes. 

Glitter och Glamrock  19721977 
Glam är en förkortning glamour och är ingen tydlig musikstil. Ett av de stora banden i gränslandet 

mellan pop, hårdrock, symfonisk rock är QUEEN  med Eddie Mercury  
http://www.youtube.com/watch?v=_aIhh9nFYv4. http://www.youtube.com/watch?v=MMz-wi50ACU 
http://www.youtube.com/watch?v=xdCrZfTkG1c  http://www.youtube.com/watch?v=JszN7h84TXs  

 Gemensamt för dessa band är att de lånar från teater och musikalsammanhang med kraftig sminkning, 
fantasifulla kostymer och påkostade scenshower. Här föds en ny typ av rockhjälte. Den sminkade, 
magre, androgyne ( = ej tydligt kön) artisten. 

Sök också musikexempel med David Bowie , Alice Cooper och Kizz  

Rock and Roll Revivial 1968 
1968 gjorde Elvis come back på scenen som rock artist. http://www.youtube.com/watch?v=g2bx-
27hD5A  och bandet Creedence Clear Water Revivial med John Fogerty gjorde stor succé världen 
över och de gamla rock hjältarna fick en renässans http://www.youtube.com/watch?v=QNczeP33Yk0  

Disco 1974 – 80 talet 
En musikstil helt inriktad på att alla skulle dansa. Musiken har sina rötter i amerikansk 60-tals 
soulmusik. Basen är mycket viktig som rytmisk motor. Elgitarren får en mer tillbakadragen plats mer 
som ett harmoniskt rytminstrument. Trumkompet blir stadigt med Hi-hat som har ett speciellt ”spray-
komp”. I Tyskland produceras några av de största discoartisterna. Disco stilen kommer tillbaka i det 
sena 80-talets House och Technomusik och finns numera med i olika varianter hela tiden. 

 Boney M  http://www.youtube.com/watch?v=fGyfxOCYvtM  var en studiogrupp som 
gjorde discoversioner av kända äldre låtar både jazz och rocklåtar! 



 ABBA http://www.youtube.com/watch?v=wGs7dTjUsXw  är Sveriges genom 
tidernas och en av världens mest säljande popgrupper.  Bee Gees från Australien lanserade ett nytt 
sound genom att sjunga allt i falsett http://www.youtube.com/watch?v=0vgwk8tUT5k och de gjorde 
låtarna till Saturday Night Fever en av de många musikfilmer som gjordes. En annan Revivial 
musikfilm var Grease baserad på 50 tals rock musik och en uppföljare till Vänd dem inte ryggen. 

  Lyssna på fler låtar http://www.youtube.com/watch?v=HOTvWEcg3Uk  

Punk 19751980 
Punkrocken kommer från England och var en reaktion mot den svulstiga symfonirocken och den 
”plastiga” disco musiken Punken spelades av och spreds bland arbetslös ungdom. Texterna uttrycker 
brist på livsglädje och hat mot samhället. Det tydligaste exemplet på detta är Sex Pistols med sångaren 
Johnny Rotten. De gjorde ”God Save the Queen”. Den låten med kungahuset och samhället och blev 
bannlyst av de engelska radiostationerna. Punken startade en ny stil inom popmusiken. Nu blev det 
helt ok att spela trots att man inte var så duktig på sitt instrument. Punken blev startskottet på en ny 
”källarbandsvåg” och blir en viktig influens för många kommande stilar som Trash. Inom modet hade 
också musiken inflytande med nitar, trasiga kläder och säkerhetsnålar, tatuering, piercing…. 

 Six Pistols http://www.youtube.com/watch?v=MeP220xx7Bs Lyssna också på Clash! 

Reggae 19751980  
Musiken kommer från Jamaica. Rasta Fari religionen är viktiga ingredienser i Reggaemusiken som 
utmärks av komplicerade basfigurer ofta synkoperade ( taktförskjutningar) och ett monotont komp i 
baktakt på elgitarr och stark betoning på tredje taktslaget. Reggae utvecklade av SKA musiken som 
var 50 talets Jamaicapop. Bob Marley är den stora stjärnan med musik som I shot the sheriff, No 
womans no cry ( som Boney M gjorde en ”discocover” på!) Många musikstilar hämtar inspiration 
från Reggae musiken. Inom 90 talets danspop används ofta likande rytmer. Ace of Base bl.a 

 Bob Marley http://www.youtube.com/watch?v=jGqrvn3q1oo  



 

Andra 70 tals artister av betydelse 

 Elton John http://www.youtube.com/watch?v=JSvySdxP1No  

 Simon and Garfunkel http://www.youtube.com/watch?v=XSpMIiGhjIw  

Popmusiken på 8090 talet en blandning av allt! 
Hårdrock – Heavy Metal  Iron Maidon, Motorhead, Metallica tungt, hårt, snabbt eller ”Light” 
melodiös ”hårdrock” – hårfagra sångare med sångbara melodier ofta i stämmor. Några band Bon Jovi 
och Europe med Joe Tempest som frontfigur http://www.youtube.com/watch?v=7_IKcMl_a9A  

Många hårdrocks varianter mellan punk, rap som Speed Metal, Trash Metal med konstiga taktarter och 
instrumentalfigurer. Meshugga från Umeå http://www.youtube.com/watch?v=qc98u-eGzlc Trash 
Metal övergår till Hardcore och förknippas med Vegan o Straight Edge rörelsen. Stilen Grunge 
startade i början av 90-talet och var en blandning av 70 tals-punk, hardcore och tung hårdrock! Stilen 
skulle vara enkel, skränig, argsint och dessutom ofta med flummiga texter. Exempel på band Nirvana 
med sångaren Kurt Cubain, Pearl Jam och Soundgarden. (sök gärna musikexempel!) 

Syntpop 
Använde mycket syntezisers för allt även trummor. Depeche Mode, Ultravox och Duran Duran 

Hip Hop 
En stil utvecklad av 70-talets diskjockeys. Det började men att de rappade mellan låtarna och sedan 
övergick ”rapping” till färdiginspelad musik.Diskjockey började även göra rytmer med s.k scratching 
dvs man snurrade vinylskivan mot pick-up nålen i takt med musiken. Exempel Dr. Dee, 2 Pac, Rund 
DMC, Snoop Doggy dog och den stora stjärnan 

   Eminem http://www.youtube.com/watch?v=xFYQQPAOz7Y  



House och Tecno 
Musikstilar som är en blandning av syntpop, hip hop och 70-tals disco. Dansinriktad musik med 
samplingar (inspelade ljud o musik) på synt och rap som huvudingrediens. Inom dessa stilar brukar det 
inte finnas några ”riktiga” instrument bara syntar och trummaskinger. 

Vuxen rockpop 
Enkel okomplicerad rockmusik med få ackord gärna blues baserad. Gitarr dominerar och sångarna 
mest manliga har förmåga att göra låtar med ”hook” och sångbara melodier som är lätta att sjunga. 

 Bruce Springsteen med E street band är den klarast lysande stjärnan med massor av musik 
som ex vis Born in the USA http://www.youtube.com/watch?v=tIekamBDiAw 

Indie 
Betyder – independant= oberoende en europeisk popmusik med rötterna i England. Mycket gitarrer, 
melodier som var lätta att sjunga och riktiga instrument. Lyssna på Oasis, Blur, Suede och svenska 
Wannadies från Skellefteå. 

Europop sent 90 tal och 2000 tal 
Typisk Rix Fm musik med låtar som ofta bygger på en vamp, enkla ackord och enkla ofta upprepade 
refränger. Både manliga och kvinnliga artister. Oändligt många exempel 

World Music  
Rytmer och klanger och musiker från hela världen skapar ett nytt sound. Ofta Afrika inspirerat. 

AID fenomenet 
Stora välgörenhets galor där man samlar ihop många kända artister för att få in pengar till förmån för 
ex vis svältoffer i Etiopien eller Aids forskning. ”We are the world” ”Do they know its christmas”. 
Den artist som drog igång detta var Bob Geldolf.  http://www.youtube.com/watch?v=_-kjELB1sXo 

De största artisterna från 80 talet  

 Michael Jackson 1958- 2009 the ”king of pop” var alltid engagerad i detta arbete 
http://www.youtube.com/watch?v=7-p48-v01uI och han skrev ett eget kapitel i Rockens historia.  



 Världens mest sålda pop-skivaTHRILLER  
http://www.youtube.com/watch?v=un3-Hb9wF9s. Det finns massor att titta och lyssna på! 

 Madonna http://www.youtube.com/watch?v=V-iWrIBaq3Y Hon besökte 
Sverige för första gången på 21 år 2009. http://www.youtube.com/watch?v=Q7RJD-2V0b0 

Vilka av dagens artister som du växt upp med eller lyssnat mycket på kommer att gå till POP 
musikhistorien? Ge exempel! 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Vi har också en svensk Pop o Rock historia som var en spegling av det som fanns ute i världen. Vi 
hade svenska ”rock kungar”, Svenska rockgrupper, svenska protestsångare, svenska soul kungar, 
svenska punkgrupper. diskogrupper och svenska världsstjärnor. Främst ABBA och Roxette m m men 
mer om det en annan gång! Sök på YouTube Spotnicks, Tages, Shanes, Ola & the Janglers, 
Hepstars,Pugh Rogerfeldt, Hoola Bandoola, Blå tåget, Nationalteatern, Norrbottens järn, 
Kebnekajse,Ted Gärdestad, Björn Skifs, Tomas Ledin, Carola, Ulf Lundell, Gyllene Tider, Ace of 
Base, Sound of Silence och så grupperna från 2000 talet som Perishers från Umeå!  

Slutkommentar 
Vi har bara skummat på ytan på Popens historia och en del artister har egna kapitel som vi ska 
återkomma till.  

Extra MVG uppgift 
Gör ett eget specialarbete om någon av ovanstående artister, grupper eller musikstilar. Välj gärna 
Elvis Presley, Beatles, Jimi Hendrix, Bob Marley, Deep Purple, Michael Jackson, Ray Charles dvs. 
artister som har betytt något för utvecklingen. 

Använd internet men skriv själv och lägg in länkar ungefär som jag har gjort i denna snabba 
genomgång av pophistorien. 

 

Namn:_____________________________________________Klass:___________________________ 

 

 



 


