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Abstract 

 

Title: Life on planet groove - a study in how Swedish folk musicians and jazz/pop 

musicians can experience groove. 

Language: Swedish 

Keywords: Groove, Swedish folkmusic, Afro-music, Rythm. 

 

The purpose of this study is to acquire a better understanding of how folk musicians and 

jazz/pop musicians view the concept of groove. To answer this, four research questions were 

used; 

 

How do we create groove? What does a musician focus on in the creation of groove? Are 

there differences between folk musicians’ and Afro-musicians’ opinions on groove? 

And if so, how do the opinions differ? 

 

I have interviewed six musicians; three Swedish folk musicians and three Afro-musicians. 

The study is based on their opinions, in addition to research and literature in this subject.  

 

The material is broken down into different themes; beat variations and rythm, beats, timing, 

dynamics and communication. The study demonstrated that there are certain differences and 

similarities between the two genres and the opinions of those interviewed on the subject. 

Among other things, the study showed that the musicians had different ways in relating to the 

beat, and different ways to apply dynamics in their music to achieve groove. The musicians 

are unanimous in their view of the importance of syncopations in relation to the beat. 
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Sammanfattning 

Titel: Livet på planeten sväng - en studie om hur folkmusiker och afromusiker kan 

uppleva sväng. 

Språk: Svenska 

Nyckelord: Sväng, Svensk folkmusik, Afromusik, Rytm. 

 

Syftet med arbetet var att undersöka om det finns skillnader och likheter mellan afromusiker 

och folkmusiker beträffande hur de behandlar begreppet sväng. För att besvara syftet 

användes fyra forskningsfrågor; 

Hur skapas sväng? Vad fokuserar musiker på i skapandet av sväng? Finns det skillnader 

mellan afromusikerns och folkmusikerns uppfattning om sväng? Och i så fall hur skiljer sig 

uppfattningarna åt? 

 

Undersökningen gjordes genom intervjuer av sex musiker; tre afromusiker och tre 

folkmusiker. Arbetet baseras på deras subjektiva åsikter samt på forskning och litteratur i 

ämnet.   

 

I arbetet tas följande teman upp; pulsförhållning och rytm, fotstamp/takt, timing, dynamik och 

kommunikation/samspel.  

Det visade sig att det finns vissa skillnader och likheter mellan de båda genrerna och mina 

informanters uppfattning om sväng. I studien visar bland annat att; det kan skilja mellan 

genrerna hur musikerna förhåller sig till en puls för att skapa sväng. Det kan även skilja hur 

musikerna använder dynamik i spelet för att skapa sväng. Musikerna är dock eniga om 

rytmens/synkopers betydelse för sväng. 
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1. Inledning 

 

Jag började spela gitarr när jag var tio år gammal och det dröjde inte länge innan gitarren var 

en självklar del av mig. Gitarrspelet ledde så småningom in mig på Uddevallas estetiska 

gymnasium, inriktning musik. Efter ett år av gymnasiala studier tyckte min dåvarande 

gitarrlärare att jag borde lägga gitarren på hyllan och ta upp elbasen istället. Basen passade 

min musikalitet som handen i handsken och jag började spela så mycket funk, soul och jazz 

som jag mäktade med. När jag senare började på Musikhögskolan Ingesund fick jag höra 

svensk folkmusik - det lät intressant men samtidigt väldigt konstigt. Det fanns element i 

musiken jag inte kunde sätta fingret på, emellertid fanns där ett sanslöst sväng. Det 

intresserade mig hur folkmusikgitarrister trakterade instrumentet i folkmusiken, en blandning 

mellan melodi, stämspel, ackord och basgångar vävdes samman till ett komp. Förtjust över 

nya möjligheter med gitarrspelet började jag lära mig folkmusik. 

 

Det sväng jag känt när jag hade hört och sett folkmusiker spela till dans visade sig vara svårt 

att förstå. Den roll jag var van vid att ha i afrogenren, där basen stod för grunden i musiken, 

var icke längre nödvändig. En melodi och ett fotstamp var allt folkmusiken behövde för att 

svänga. Att spela schottis och slängpolska gick bra, i och med att den raka pulsen i musiken 

även är en naturlig del av afrogenren, men att ge sig på polskor med, vad jag trodde då, 

enormt komplicerade former resulterade oftast i ett platt fall på svängfronten. Mitt gehör 

genomgick en chock-utveckling, för eftersom ackord och former på ett papper fanns i många 

fall inte att tillgå. Jag blev tillsagd av lärare och folkmusiker att lära mig dansa folkdans. 

Kunde man inte dansa danserna då kunde man inte spela låtarna. Jag tyckte det hela lät 

ganska fånigt. Efter ett antal veckor, när fötterna började lyda, började jag dock förstå.  

 

All den information vi är vana vid att få i ett stycke musik; melodi, harmonik, stämmor, 

rytmiska element i form av perkussion är i afrogenren oftast portionerat ut till en hel 

ensemble. De enskilda instrumenten har oftast sina fasta roller; trummor berättar t.ex. vart 

pulsen finns och rytmiskt förhåller sig till den på olika sätt, basen spelar en rytmisk 

förhållning till pulsen samt förklarar vissa harmoniska element med hjälp av basgångar. T.ex. 

piano eller gitarr spelar melodi eller en mer grundlig harmonisk presentation såsom ackord 
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eller stämmor över melodin. Medan en solist spelar melodi samt improviserar över 

harmoniken i låten. I folkmusiken fanns all information i en melodi och ett fotstamp.  

För att jag skulle hänga med var jag tvungen att lägga om mitt fokus från att rytmiskt förhålla 

mig till en puls i musiken till att rytmiskt förhålla mig till en melodi.  

 

Skillnaden var att mängden information jag behövde för att skapa ett sväng i musiken då var 

så mycket större. En rytmisk förhållning till pulsen var fortfarande en väldigt viktig del, men 

det krävdes också en tonal tanke bakom mitt spel för att få möjligheten att följa melodin och 

den rytmik som den presenterade. Min upplevelse av att komma som afromusiker till 

folkmusiken har färgat min syn på musik och gjort mig uppmärksam på skillnader mellan 

genrerna. Detta arbete har gett mig möjligheten att gräva djupare i dessa frågor.  

 

Hur skapas sväng? Vad fokuserar musiker på i skapandet av sväng? Finns det skillnader 

mellan afromusikerns och folkmusikerns uppfattning om sväng? Och i så fall hur skiljer sig 

uppfattningarna åt? 

 

Petrus Johansson 
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2. Bakgrund 

 

2.1 Litteratur inom området 

 

Dan Lundberg och Gunnar Ternhag (1996) skriver, i boken Folkmusik i Sverige, om den 

fortskridande utveckling folkmusiken går igenom. De skriver om den nya svenska 

folkmusiken; där musiker tar influenser från populärmusiken in den svenska 

traditionsmusiken. De tar även upp  musikerns roll i musiken och diskuterar möjligheten av 

en ny musikantidentitet inom svensk folkmusik i och med intåget av nya instrument såsom 

synth, elgitarr och elbas. Märta Ramsten (1992) beskriver, i sin bok Återklang, hur 

folkmusiken under de senaste decennierna har tagit influenser ifrån populärmusiken. Hon 

talar också om en inre revolt inom folkmusikgenren.  

  

 ”Vi känner igen den ifrån musiklivet i stort och bör se den som en naturlig och   

 nödvändig konstnärlig förnyelseprocess/.../ Samtidigt innebär revolten – eller något  

 mildare uttryckt avståndstagandet – ett sökande efter en egen musikalisk identitet,  

 något som gäller alla musikformer, även folkmusiken.” 

 (Ramsten, 1992, s.113) 

 

Liksom Lundberg och Ternhag tar Ramsten upp möjligheten till en ny musikalisk identitet 

inom genren som resultat av populärmusikens intåg i den svenska traditionsmusiken. 

Lundberg och Ternhag (2002) fortsätter diskussionen i boken Musiketnologi, där dom tar upp 

rytm synkoperingar i samband med sväng och gör kopplingar mellan schlagermusik, fransk 

foxtrot och polska där synkoperingar i musiken ger en upplevelse av att pulsen är 

oregelbunden. Anders Friberg och Andreas Sundström (1999) undersöker i Jazz Drummers’ 

Swing Ration in Relation to Tempo, om rytm-förskjutningar i swingkomp varierar i olika 

tempo. Friberg och Sundström har analyserat fyra instrumentalmusiker, Tony Williams, Jack 

DeJohnette, Jeff Watts och Adam Nussbaum vilka alla spelar trummor, och hur de förskjuter 

sina slag i relation till pulsen. Detta för att förklara den mänskliga parametern i timing och 

swing. Undersökningen fokuserar på avståndet mellan det första och andra slaget i 

musikernas ridecymbalspel, och med hjälp av den informationen skapar de en bild av hur 
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swingspelet varierar i olika tempo. De kom fram till att musikerna förskjuter slagen 

annorlunda i olika tempo. Man kan också se en skillnad mellan musikerna och hur de spelar 

en swingrytm. 

Richard J. Ripani (2006); The New Blue Music: Changes In Rhythm and Blue, skriver om 

rytmers betydelse i blues och amerikansk populärmusik. Hur rytmer används och hur de kan 

härledas till andra genrer och då framförallt folkmusik från andra världsdelar i synnerhet 

Västafrika. Ripani beskriver även i korthet ett urval av andra forskares arbeten som han anser 

är av relevans till ämnet. Bland annat beskriver Ripani en teori av Richard A. Waterman 

(1948); Journal of the American Musicological Society 1, som beskriver hur polyrytmik 

användes i stor utsträckning i afrikansk folkmusik.  Afrikanska slavar i Nordamerika var dock 

inte  tillåtna att äga och använda percussiva instrument. Detta ledde tillslut till att deras 

användning av afrikanskapolyrytmer slutligen försvann.  

 

2.2 Forskning inom området 

Peter Uvén (2006) skriver i sitt examensarbete; Skall basen alltid driva? om basens roll i 

shuffle blues och om basen skall ligga i framkant av pulsen och driva kompet, en uppfattning 

som är vedertagen inom genren. Uvén spelade in fem olika versioner av en blues shuffle. I de 

olika versionerna varierades timing och betoningar i basen. Dessa spelades upp inför en jury 

bestående av två professionella musiker, två professionella basister och två ickeprofessionella 

musiker. Undersökningen gav inte stöd för antagandet att det finns en generell sanning i 

påståendet att basisten ska driva i ett blues-/rocksammanhang. 

 

Sven Ahlbäck (1995) skriver i sitt arbete; Karaktäristiska egenskaper för låttyper i 

svensk folkmusiktradition – ett försök till beskrivning; 

 ”Ett centralt begrepp i vardagligt samspråk om musik idag är sväng. Ofta är 

 strukturell och upplevd pulsöverlagring inblandat när musiken beskrivs som 

 svängig. Det verkar som vi använder sväng idag om musik där det förekommer 

 någon form av metrisk konflikt, d.v.s. där det metriska förloppet inte är entydigt 

 t.ex. genom pulsöverlagringar, genom periodiska tempoförändringar eller 

 taktförändringar eller genom artikulation som inte är synkron med 

 pulsslagen”(Ahlbäck, 1995, s. 9). 

http://aamr.alexanderstreet.com.ezproxy.ub.gu.se/View/609159
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Mattias Perez (2003) tar upp problemet mellan genrerna i sitt arbete; Gitarrsvängen: en studie 

i asymmetrisk polska ur ett perspektiv som kompmusiker och gitarrist. 

 

  ”Vad händer då när dessa två genrer möts? Liksom många andra har jag fått  

  erfara att ett plus ett inte alltid är lika med två. Jazzmusikers förmåga att   

  analysera och indela rytmiken i olika kategorier och grupperingar  

  rimmar inte alltid så bra med folkmusikernas mer ”flytande” och melodiösa  

  förhållningssätt till rytmiken. Mötet kan ofta bli platt och tråkigt och polskan  

  tappar i värsta fall det dansanta sväng som  är en sån central del av musiken” 

            (Perez, 2003, s. 5). 

  

Mikael Frisk (2006), tar i sitt examensarbete; Klassiska violinister möter folkmusik - 

fokus på fotstamp och rytm, upp de skillnader som finns mellan genrerna klassisk musik 

och folkmusik när det gäller att låta pulsen ljuda i musiken. Frisk har blivit lärd att 

pulsen inte skall ljuda inom den klassiska genren, men i folkmusiken ljuder pulsen 

konstant genom fotstamp. Frisk undervisar två klassiska musiker i folkmusik för att få 

deras insikt i hur det är att vara nybörjare inom genren, detta med fokus på rytm och puls. 

Han har även intervjuat den klassiska musikern Wieslawa Szymczynska och folkmusikern 

Mats Edén om deras syn om ämnet. Mats Edén säger såhär om rytm inom den svenska 

folkmusiken.  

”Edén berättar att förr i tiden ansågs man vara dålig om man spelade 

rytmiskt exakt och att olika traditioner i Sverige har olika sätt att förhålla 

sig till rytmen; i exempelvis Värmland ligger man på framåt, i 

Bingsjömusiken ligger man bakåt och det finns bland annat en tradition i 

Västergötland som är så snabb att man måste ligga rätt på takten. Det som 

bestämmer är dansen; hur stegen är och hur fort den går. Inom låten är 

rytmen flexibel och samma ställe (exempelvis en takt) kan spelas på många 

olika sätt. (Frisk, 2006, s. 7)” 

Frisk kom fram till att det finns en del likheter mellan genrerna. Den klassiska genren bygger 

dock generellt sin undervisning på fler regler än folkmusiken. Detta anser Frisk kan ligga i 

fatet för den klassiska genren i undervisningssituationer. 
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 ”Szymczynska säger dock att det inom i skolor är vanligare att man är mer exakt och 

 spelar efter noterna exakt som där står, att man ska kunna reglerna för att sedan bryta 

 dem. Eftersom många barn lär sig spela klassisk musik med detta tankesätt tror jag att 

 det kan ge den klassiska musiken ett sämre rykte än det borde ha” (Frisk, 2006, s.30). 

 

De två klassiska musiker som blev undervisade i folkmusik anser att folkmusikgenren har en 

friare syn på undervisning och ger därmed större plats för personligt uttryck. 

 

Guy Madison, Björn Merker och Fabien Gouyon gör forskning på Umeå Universitet på temat 

sväng och hur människor uppfattar och känner sväng. Detta arbete görs under titeln; Musical 

groove: functions, mechanism and origin. De jobbar efter flera olika teman, de tar bland annat 

upp; Tycker vi om musik för att det svänger, eller svänger det för att vi tycker om det? 

   

 ”if for any reason (even an entirely culturally constructed one) we have learned to 

 associate groove with something pleasurable, then we might tend to rate music that 

we  like (for any reason) higher on groove” (Guy Madison, 2010).  

I vilken utsträckning är sväng relaterat till motivationsskapande/känslomässiga faktorer? 

Och hur är musiken, som ger oss känslan av sväng, uppbyggd? Hur allmän är upplevelsen av 

sväng? Och kan vi känna sväng av icke-musikaliska ljud? Undersökningen har pågått sedan 

1/1/2009 och pågår till 12/31/2011. 
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2.3 Problemformulering 

I detta arbete vill jag undersöka om det finns något som skiljer genrerna folk- och afromusik 

åt när det svänger. Jag vill precisera vad det är för element inom musiken musiker prioriterar 

för att skapa sväng. Jag vill få en bredare kunskap av hur man skapar sväng, belysa skillnader 

mellan genrerna och skaffa mig kunskap om hur jag skapar sväng i dom olika genrerna. Jag 

ser även att arbetet kan bli ett pedagogiskt redskap för att lättare lära ut hur man kan få musik 

att svänga. Arbetet kan användas i ensemblesituationer där man behandlar cross-over mellan 

genrerna för att beskriva skillnader och likheter. Jag ser även en direkt koppling till 

kursplanen för musik i grundskolan då arbetet förhoppningsvis kommer frambringa likheter 

och olikheter mellan genrerna. Detta kan leda till ett större samförstånd och vilja till att 

musicera över gränserna, genremässigt och kulturellt.  

 ”I dagens internationella ungdomskultur förenas musik och text, ofta i 

 kombination med bild, till nya uttrycksformer som speglar och påverkar den 

 växande individens livssyn. I musikämnet sätts denna musikerfarenhet in i ett 

 nytt och bredare sammanhang.  Detta ger fördjupad kompetens att analysera 

 och värdera musikupplevelser, se ämnesövergripande samband och kulturella 

 skillnader samt att själv bli aktiv i ämnet genom eget musicerande och 

 skapande.”(www.skolverket.se) 

2.4 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka om det finns skillnader och likheter mellan 

afromusiker och folkmusiker beträffande hur de behandlar begreppet sväng. 

2.5 Forskningsfrågor 

Hur skapas sväng? Vad fokuserar musiker på i skapandet av sväng?Finns det skillnader 

mellan afromusikerns och folkmusikerns uppfattning om sväng? Och i så fall hur skiljer sig 

uppfattningarna åt? 

 

 

 

http://www.skolverket.se/
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3. Metodologi och metod 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

 

Jag har valt att intervjua mina informanter på grund av att min undersökning baseras på deras 

subjektiva åsikter och uppfattningar av ämnet. Detta utesluter t.ex. en enkätundersökning 

eftersom det var önskvärt att låta informanterna utveckla frågorna och resonera fritt. I och 

med att jag är intresserad av en relativt liten skara människors uppfattning och erfarenhet 

ansåg jag att en semi-strukturerad kvalitativ intervju var den enklaste metoden för att uppnå 

mina mål. Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer grundar sig i att intervjuledaren har gjort 

förutbestämda teman som intervjun grundar sig i, inom dessa ramar kan intervjuledaren och 

objektet röra sig fritt, Sohlberg (2001). Videoinspelningar ansåg jag icke vara nödvändig då 

kroppsspråket hos mina informanter inte är en bidragande del i undersökningen.  

 

3.2 Metod och design av studien 

 

Jag har valt att intervjua sex musiker; tre folkmusiker och tre afromusiker.  

Ur ett forskningsetiskt perspektiv har jag valt att kalla mina informanter; Folkmusiker A,B 

och C respektive Afromusiker A,B och C, detta för att bibehålla deras anonymitet. Inom varje 

genregrupp finns både kompmusiker och solister, detta för att ge en bredare bild åt 

undersökningen. Musikerna, oavsett genre, representerar även två generationer. Det möjliggör 

för mig att se potentiella skillnader och likheter mellan generationerna, både inom respektive 

genre som mellan genrerna. Jag utförde intervjuerna antingen på mina informanters 

arbetsplats eller i deras hem, detta för att intervjun skulle ske på en plats där informanten 

kände sig trygg och då lättare ge sin synpunkt i ämnet. Intervjun tog mellan 60 till 90 minuter 

beroende på hur precist samtalet var inriktat på ämnet. Jag har utgått ifrån ett antal frågor som 

har lett till ett öppet samtal om ämnet vilket har resulterat i en semi-strukturerad kvalitativ 

intervju (se bilaga 1). I och med att sväng kan ses som en subjektiv uppfattning som varierar 

från person till person har jag bett varje informant att delge en högst två låtar från valfri 

genre, valfri artist och valfri inspelning som beskriver deras uppfattning om vad som svänger 

(se CD-skiva). Det är även viktigt att ur ett forskningsetiskt perspektiv förhålla sig korrekt till 

den forskning och litteratur som jag använder i detta arbete, att jag återger och hänvisar till 

forskning och litteratur på ett korrekt sätt. 
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3.3 Bearbetning av material och teman 

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en MacBook Pro med programmet Garageband. Jag har 

transkriberat intervjuerna och sedan analyserat materialet genom att strukturera upp det efter 

teman som jag ansåg vara relevanta för undersökningen.  

De teman jag har jobbat efter är; 

 

Sväng 

 

• Pulsförhållning och rytmik 

• Timing 

• Dynamik 

• Kommunikation / Samspel 

 

Genre 

 

• Skillnader och likheter inom genren. 

• Skillnader och likheter mellan genrer 

 

3.4 Förtydligande av benämningen afrogenre 

 

När jag skriver om afrogenren i detta arbete beskriver det den del av genren jag känner till 

och kan. Med det menar jag musiken som har spelat, framförallt jazz, pop, rock, soul och 

funk. 

 

3.5 Förtydligande av benämningen folkmusikgenre 

 

Mina upplevelser av svensk folkmusik har jag direkt från den musik som spelas på 

musikhögskolorna samt folkmusikfestivalerna i Sverige. Jag försöker inte i detta arbete 

beskriva den svenska traditionsmusikens alla scener, utan enbart den del av genren jag känner 

till. 

 

 

 



 

16 

 

3.6 Förtydligande av det engelska begreppet groove 

 

Jag har haft svårt med att, med ett ord beskriva begreppet ”sväng” i engelskan. Flera olika 

benämningar används, dock alla synonymt med andra funktioner eller slang, t.ex. groove, bag 

och swing. Jag har även hört vissa musiker kalla sväng för ”happy music”. Jag har dock valt 

att använda ordet ”groove”, som jag anser är mest synonymt med den svenska betydelsen. 

Ordet syftar på en återkommande rytmisk figur, men används även som ett uttryck för att 

beskriva när det svänger, t.ex. ”- That’s groovy music!”. 

 

3.7 Förtydligande av begreppet sväng 

 

Sväng benämns ofta som en positiv känsla av upprymdhet och en plötslig vilja att röra på 

kroppen. Det är denna upplevelse som direkt betyder att det svänger. 

 

 ”Sånt som hetsar upp en. Om man blir petad på, berörd. Fast man behöver inte sitta 

 och gråta varje gång, men man blir berörd på ett dansant sätt, även fast man kanske 

 inte är så dansant. Då är det svängigt” (Afromusiker A). 

 

Denna känsla av att vilja röra sig till musiken är en gemensam upplevelse över genrerna, en 

beskrivning som delas av mina informanter.  

 

 ”Det är jättesvårt att sätta fingret på men man kan hitta sväng i alla olika 

 musikstilar, men jag vet inte om det är samma ingredienser som man går igång på i 

 alla olika musikstilar. Men det känns som att det finns någon slags gemensam grej. 

 Sväng, det är något som man bara går loss på” 

 (Folkmusiker B). 

 

I dessa citat från mina informanter känner jag igen min egen fråga om sväng. Jag har alltid 

varit medveten om sväng, men aldrig försökt förklara det.  
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3.7 Validitet 

 

Det har varit svårt att hitta litteratur i ämnet, därför baseras detta arbete till stor del på 

intervjuer av musiker från två olika genrer. Dessa musiker delger sina subjektiva 

uppfattningar om ämnet, vilket betyder att undersökningen inte kommer att spegla någon 

”generell” folk- respektive afromusikalisk uppfattning om vad sväng är. Informanterna skiljer 

i kön, ålder och huvudinstrument eftersom min avsikt var att försöka täcka ett bredare 

spektrum av musiker inom varje genre. Endast en av de sex informanterna är kvinna; 

kvinnliga instrumentalister i, i synnerhet afrogenren, är generellt sett underrepresenterade. Att 

mitt val av informanter, under tidspressen, föll endast på män från afrosidan är dock förstås 

intressant i sig. Jag känner alla mina informanter sen tidigare, detta kan mycket väl påverka 

resultatet både i positiv och negativ mening. En positiv bemärkelse med att mina informanter 

känner mig kan vara att de litar på mig och därför lättare känner sig bekväma i 

intervjusituationen. Det kan däremot också få till följd att informanterna har en lättsam attityd 

gentemot ämnet, och därigenom inte lägger tillräcklig kraft på att ärligt svara på mina frågor.  
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4. Presentation av informanterna 

    Samt presentation av de utvalda låtar tillhörande arbetet 

 

Afromusiker A (f. 1970-talet) 

Jazzpianist och hammondorganist, arbetar som frilansmusiker och pedagog på kulturskola. 

Studerat på kulturskola , gymnasium inriktning musik, folkhögskola inriktning musik och 

musikhögskola. Spelar främst jazz och soul/funk.  

1)Sunny - Pat Martino/John Scofield & Joey Defrancesco - Live at Umbria Jazz Festival 

2002 

Joey Defrancescos ger under sitt solo (6:32 ) ett flertal exempel på hur synkoperade rytmer i 

förhållande till en statisk puls ger upphov till ett grymt sväng. Intressant är att han spelar bas 

och komprytmer under låten och under sitt solo.  

2)Soul Vaccination - Tower Of Power - Bump City 1972 

Ett exempel på lyhört ensemblesväng.  

 

Afromusiker B (f. 1950-talet) 

Jazzgitarrist, arbetar som frilansmusiker och pedagog på musikhögskola. 

Har flera spelmän i släkten, folkmusiken blev därmed en naturlig inkörsport i musiken. 

Studerade fiol på kulturskola både klassisk och folkmusikalisk repertoar. Växlade till elgitarr 

och fastnade för jazz. Har medverkat på ett flertal inspelningar med bland andra Palle 

Danielsson, Anders Jormin, Lars Danielsson, Lennart Åberg, Lina Nyberg m.fl. och har gjort 

sex soloalbum sedan 1986. 

3)Techno - John Scofield - Still Warm 2006 

A delen ger exempel på en repetitiv beatgroove, tydligt är att musikerna i sitt spel förhåller 

sig till en statisk puls. 

4)Actual Proof - Herbie Hancock - Head Hunters & Trust 2002 

Beatbaserad låt med tydligt synkoperat spel i kompet. Melodin ger däremot ett lugnare 

intryck gentemot kompet vilket skapar en kontrast. Lyssna speciellt på Hancocks solo (1:35) 

och hans rytmiska spel. 
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Afromusiker C (f. 1960-talet) 

Jazzpianist, arbetar som frilansmusiker och pedagog på musikhögskola. 

Självlärd pianist som under de gymnasiala studierna började spela med äldre musiker, blev då 

fascinerad av improvisation och ensemblespel och började studera jazz, senare vid 

musikhögskola. 

5)Rock Steady - Aretha Franklin - Live 1971 

I introt är inte pulsen tydligt markerad, detta kan ge upphov till en känsla av osäkerhet på 

vart puslen ligger. När låten sedan går in i B-delen får lyssnaren tydligt höra pulsslagen, 

detta skapar en kontrast gentemot A-delen. Vid andra omtag av A-delen är lyssnaren 

införstådd med var pulsen ligger varpå A-delen kan få en ny musikalisk mening.  

6)September - Earth, Wind & Fire - The Best Of Earth, Wind & Fire 1978 

Exempel på lyhört ensemblespel och bra arrangemang för ensembleformen, det svänger. 

 

 

Folkmusiker A (f.1980-talet) 

Fiolspelman, arbetar som frilansmusiker och pedagog. 

Började studera fiol vid 9 års ålder på kulturskola. Studerade senare två år på folkhögskola 

inriktning folkmusik och dans. Fortsatte sin utbildning vid musikhögskola. Studerat ett år i 

norge på hardingfela och en termin inriktad på norsk folklig dans. Ytterligare ett års studier på 

folkhögskola då inriktning barndans. 

7)Preikaren - Sigmund Eikås - Jølstring 1994 

Ett luftigt spel med ett härligt flöde och en tydlig puls. Lyssna även på de dynamiska accenter 

som Eikås lägger in i sitt spel. 

8)Ploska - Väsen - Gront 1999 

Tajt och samspelt med en stadig puls och samtidigt en stor frihet i den melodiska rytmiken. 
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Folkmusiker B (f.1970-talet) 

Folkmusikgitarrist, arbetar som frilansande musiker samt pedagog på musikhögskola. 

Spelade elgitarr som första instrument då främst rock. På gymnasiet spelade Folkmusiker B 

musik ifrån flera olika genrer bl.a. hårdrock, synth, techno och jazz. Under studier på 

folkhögskola kom folkmusiker B i kontakt med folkmusik. Studerade senare vid 

musikhögskola och har sedan dess spelat folkmusik i flera olika konstellationer. 

9)Schottis efter Alfred Nilsson - Pettersson & Fredriksson - Brand 2002 

En stadig och bestämd puls men där det innanför den metriska pulsen finns en massa 

spännande rytmiska detaljer med åttondelstrioler som ständigt drar åt olika håll. 

10)Två Polskor efter Magnus Olsson - Mats Berglund - Gränslandslåtar 1999 

Mats Berglund och Fredrik Lundberg har ett böljande och föränderligt sväng. Melodin 

bestämmer över hur pulsen blir och ger låten en dynamisk asymmetrisk tretakt. 

 

 

Folkmusiker C (f. 1950-talet) 

Fiolspelman, arbetar som frilansmusiker och pedagog på musikhögskola. 

Studerade blockflöjt på kulturskolan men bytte instrument till fiol. Efter att ha spelat lite 

klassisk musik gick repertoaren så småningom över till svensk folkmusik. Har sedan 70-talet 

haft en stor påverkan på folkmusiken, med fokus på gränsmusiken mellan Norge och Sverige. 

11)Pål trallarn & Jan Johansson 

Starka och tydliga personligheter inom gruppen samt ett gott exempel på ett kollektivt sväng. 
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6.Resultat 

 

6.1.1 Pulsförhållning och rytmik 

 

Relationen mellan den statiska pulsen och de rytmiska händelser som musikern spelar ger en 

motsättning mellan något som är förväntat och något som strider emot det förväntade, där 

pulsen är det förväntade och det rytmiska spelet det oväntade. Denna motsättning, eller krock, 

mellan det förväntade och det oväntade menar mina informanter har en stor betydelse för 

svänget. Sohlmans musiklexikon (1979) beskriver den rytm som ger denna upplevelse av 

konflikt gentemot pulsen kortfattat som en synkop. Under flera av mina intervjuer har 

relevansen för synkoper i skapandet av sväng kommit upp. 

 

Folkmusiker C ger en tydlig bild av relationen mellan puls och rytm i förhållande till sväng: 

 

 ”För att få det att svänga så förutsätter det att man tillåts att variera melodin,  helt 

 enkelt. Det går inte att ta exakt ’blinka lilla stjärna’ och få det till att svänga, utan du 

 måste leka och tillåta dig till att göra det oväntade” (Folkmusiker C). 

 

Afromusiker C förklarar samma påstående: 

 

 ”..man skall ha en grundpuls som tuffar på. Sen förhåller man sig till den på olika 

 sätt. Så om man bara har en metronom som går och man bara spelar ihop med 

 metronomen, då blir det ingen sväng. Utan man gör saker som förhåller sig på olika 

 sätt till den där metronomen, det är då det blir sväng. Alltså man gör saker som är 

 lagom oväntade d.v.s. att man på olika sätt gör synkoper. Man lägger alltså slag  på 

 andra ställen än där man hade väntat sig” (Afromusiker  C).  

 

Liknelsen om metronomen som ljuder en statisk puls och dennas icke-förmåga till att svänga, 

tas upp av såväl folkmusiker A och B under intervjuerna. 

 

 ”Vi brukar prata om metronomen, om man får det för exakt rytmiskt så tappar man 

 sväng. Så man skall ligga ovanför” (Folkmusiker A). 
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 ”Någonting i det rytmiska, det är där det ligger. Och någon slags  motsättning också, 

 av något som är förväntat och något som strider emot det förväntade, rytmiskt. En 

 metronom svänger inte på grund av att den är för exakt /.../ett exempel; under 

 gymnasiet satt jag ofta och gjorde techno och hiphop loopar.  Och jag satt vid detta 

 tillfället tillsammans med en lärare och en annan musiker som inte var inne på just det 

 jag gjorde, han spelade elgitarr, rock. Han tyckte att det var väldigt orättvist att vi 

 bara kunde trycka på quantize (digitalt ändra rytmen för att få den exakt metriskt, 

 mina anm.) och få rytmen exakt, även om jag spelade lite fel så gick det att få det 

 exakt. Men då menade min lärare att vi höll på med det motsatta; att få det att INTE 

 låta exakt utan att få det låta mänskligt. Och där är en viktig ingrediens i det rytmiska, 

 att det handlar om det mänskliga rytmiska. Och det är det som gör att det inte svänger 

 med en maskin för det blir alldeles för uppenbart vad nästa slag kommer komma. 

 Meddans människans rytmik aldrig blir så exakt” (Folkmusiker B). 

 

Afromusiker C fortsätter med att förklara en mer filosofisk ståndpunkt, han menar då att man 

skall försätta sig i ett läge där det får hända oväntade saker, att man utmanar sin egen känsla 

av säkerhet på vart pulsen är någonstans. 

 

 ”Om vi säger att vi har en puls och man kan följa den, då är den en trygghet. Och när 

 den tryggheten provoceras lite grann av att det kommer oväntade  saker, då är det en 

 positiv sak, en kreativ sak /.../ Däremot så kan jag tycka att en tvättmaskin är svängig. 

 Så om jag skall hård-dra det, så är det saker där det finns en puls som ”hackar på” 

 hela tiden som man förhåller sig till. Sen så kan man förhålla sig till den på olika sätt. 

 Det är en ingrediens som jag behöver för att uppleva sväng, och det är att något   

            matar på och tjatas” (Afromusiker C). 

 

Afromusiker C beskriver här det rytmiska ljud som en tvättmaskin gör under arbete; de 

återkommande rytmerna under tvätten upplevs som ett ”groove”, alltså som en återkommande 

rytmisk och tonal del som spelas gång på gång. 
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6.1.2 Fotstamp / Taktarter  

 

 ”Inom folkmusiken är också fotstampet väldigt viktigt, det är fotstampet som visar vart 

 metriken är” (Folkmusiker A). 

 

I den svenska folkmusiken bygger flera låttyper på tretakten, och därmed även danserna t.ex. 

vals, polska, slängpolska och hambo. 

 

 ”Om man går tillbaka, vi får ju aldrig fram något facit över hur det var i början på 

 1800-talet när den här musiken verkligen levde, men jag har blivit mer och mer 

 övertygad över att det fanns en mycket, mycket mer friare förhållning till melodi och 

 rytmik. Och i och med att spelmännen hade en mycket friare förhållning blev också 

 dansarna mycket mer öppna till att lyssna efter musiken” (Folkmusiker C). 

 

Folkmusiker B pratar om pulsuppfattning i den asymmetriska polskan. 

 

 ”Nästa steg är om polskorna är asymmetriska, då är det hela metriken/pulsen som är 

 flexibel och formbar. Det ger ett annat sväng. Då har man flyttat på hela konceptet 

 vart pulsen förväntas vara” (Folkmusiker B). 

 

 ”Om jag tar en metronom och skruvar till den så att den haltar lite så kommer örat till 

 slut att vänja sig vid det och uppfatta det som en ”vanlig” puls. Men i dom 

 asymmetriska polskorna är inte puls slagen exakta, ibland är ettan kort nästa gång lite 

 mer på. Det är en väldigt flexibel puls uppfattning. Och detta på grund av att rytmiken 

 utmanar pulsen och ställer frågan om vart slaget kommer hela tiden. Så inom 

 asymmetrisk polska är pulsen variabel men det finns fortfarande ett spel mellan 

 rytmiken och metriken” (Folkmusiker B). 

 

 ”När spelmännen spelar är det ju själva taktslagen/metriken som  också  

 förskjuts och inte bara melodirytmen” (Perez, 2003, s.23). 

 

Perez (2003) och Folkmusiker B och C menar att för att man på ett svängigt sätt skall 

förmedla en tretakt till dansen har musikerna anpassat det sätt de förmedlar pulsen på. Den 

kan alltså variera från ett stadigt stamp på alla slag i takten till två slag i takten, då oftast på 
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ettan och trean. I den asymmetriska polskan ”kort etta” är det första slagets längd kortare än 

de två andra, vilket ger en känsla av att pulsen är synkoperad. Denna pulsuppfattning 

beskriver Folkmusiker A som något som oftast inte delas av afromusiker. 

 

 ”Om jag spelar med en trummis ifrån afrogenren så har dom oftast svårt för att fatta 

 rytmiken i våran asymmetriska tretakt” (Folkmusiker A). 

 

Afromusiker A säger såhär: 

 ”Men jag förstår inte dom långa slagen i asymmetrisk polska. Så jag uppfattar 

 och hör det, så baseras inte musiken på en statisk puls. Jag förstår inte hur man 

 ska förhålla sig till det” (Afromusiker A). 

I motsatts till Folkmusiker A, B och C anser Afromusiker A och C att en statisk puls är för 

dem ett av de viktigaste elementen för att upprätta ett svängigt spel, Afromusiker B belyser 

inte frågan under intervjun. 

 

 ”...jag tror att olika personer har olika uppfattning om vad som är svängigt. Jag tror 

 att det finns väldigt mycket olika uppfattningar. Jag tror att jag själv har hakat upp 

 mig mycket på underdelning och på statisk puls det är inte säkert att det är intressant 

 för alla andra. Det är intressant för en del andra, t.ex. mina kollegor och 

 spelkompisar vi pratar om samma saker, det vet jag. Men det betyder inte att alla jazz 

 och funk musiker tänker så” (Afromusiker C). 

 

 ”Jag tror inte att det rytmiska spelet måste ligga bredvid något slags facit, det statiska 

 och det exakta är ju inte en dålig mall. Utan man förhåller sig till det statiska och 

 exakta för att bilda motpoler” (Afromusiker A). 

 

 ”Jag tycker ibland t.ex. att sjutakt kan vara svängig ibland bara för att det är 

 sjutakt. Alltså bara för att man är van vid att spela fyrtakt, och så spelar man 

 någonting i sjutakt. Så bara den här känslan av att man blir lurad på ett slag, den 

 känslan av att man måste skärpa sig lite, den kan vara en känsla av sväng, tycker 

 jag” (Afromusiker C). 
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Pulsen i udda taktarter kan i många fall upplevas som svängiga just på grund av att dom är 

udda. Detta på grund av att vår västerländska musik oftast baseras på symmetriska taktarter 

såsom 2/4 och 4/4. Man förväntar sig 4 eller 8 slag per takt men blir ”snuvad på konfekten”; 

vilket i sig kan uppfattas som sväng. 

 

6.2 Timing 

 

Den mänskliga timingen och en musikalisk timing är två återkommande begrepp som dyker 

upp under intervjuerna. 

 

• Mänsklig timing förklaras av Folkmusiker B som en benämning för att driva sitt spel framåt 

eller låta det hänga bakåt i relation till pulsen. En annan förklaring är en musikers 

”punktlighet” i musiken, t.ex. om en instrumentalist spelar på taktslagen eller om han/hon 

ligger lite före eller lite efter.  

 

 ” Sväng är någonting mellan det exakta och den mänskliga timingen,   

 som inte är exakt utan alltid är böljande och formbart och föränderligt” 

 (Folkmusiker B). 

 

• Musikalisk timing beskrivs av Afromusiker B som en benämning på det samspel som sker 

mellan musicerande musiker, det förklarar förmågan att vara lyhörd och förutse musikaliska 

idéer och att aktivt bidra till en kreativ miljö.  

 

 ”..när den personen hör och vet vad han skall spela för att det skall låta. Där tror jag 

 att den musikaliska timingen kommer in, att man har en grundbra pulsförmåga. Men 

 sen att höra var man skall lägga sig för att det skall låta som allra bäst, då blir det 

 svängigt för mig /.../ Ja alltså, rent tekniskt så måste du ha en pulsuppfattning. Ju 

 bättre ”time” eller metrisk uppfattning du har desto lättare är det att svänga, tycker 

 jag” (Afromusiker B). 
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Afromusiker B fortsätter sin förklaring: 

 

 ”...det finns dom som har grymt bra time och rytmik men som är stiffa, och det 

 svänger inte ett dugg, och ligger på fel ställe i beatet (i relation till pulsen, min 

 anm.).  Det är det jag menar, det måste komma in den där musikaliska parametern 

 med rytmik, alltså att man hör var man skall befinna sig och att man lyssnar in vad 

 som händer runt omkring. Att man inte är ensam, återigen att det inte är en ego-tripp 

 utan att man förhåller sig i beatet till vad som händer när man spelar, om man nu 

 spelar i grupp” (Afromusiker B). 

 

Det framkommer också av intervjun med Afromusiker C att en mänsklig inexakt timing inte 

nödvändigtvis är ett måste för sväng. Under intervjun pratar vi om den digitala musiken och 

dess uttryck.   

 

 ”Jag vet att jag kan sitta med ett program på datorn och scrolla mellan helt syntetiska 

 beats, även dynamik-quantiserade (spelas exakt metriskt, min anm.) synthtrummor, 

 och jag kan tycka att dom är as-svängiga. Och med det menar jag att vad jag kallar 

 för sväng det har konkret att göra med rytmer. Och rytmer i förhållande till en 

 statisk puls.” (Afromusiker C). 

 

Folkmusiker B säger dock: 

 

 ” Och där är en viktig ingrediens i det rytmiska, att det handlar om det mänskliga 

 rytmiska. Och det är det som gör att det inte svänger med en maskin för det blir 

 alldeles för uppenbart vad nästa slag kommer komma. Medan människans rytmik 

 aldrig blir så exakt” (Folkmusiker B). 
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6.3 Dynamik 

 

Afromusiker A anser att ett dynamiskt spel kan ha lika stor betydelse för svänget som ett 

rytmiskt synkoperat spel.  

 

 ”Jag tror inte att det rytmiska spelet måste ligga bredvid något slags facit, det 

 statiska och det exakta är ju inte en dålig mall /.../ om man programmerar en 

 trummaskin och lägger in dynamiska saker då blir det helt plötsligt lite trevligt. Även 

 om allt kommer exakt metriskt” (Afromusiker A). 

 

Frågan ställs även av folkmusiker B när vi diskuterar möjligheten till att sväng kan skapas av 

olika moment i musiken, 

 

 ”...det kan handla om dynamik, hur man väljer att sätta an och accentuera 

 tonerna” (Folkmusiker B). 

 

Folkmusiker A pratar om hur hon dynamiskt använder stråken i sitt spel, 

 

 ”jag använder dynamiken som ett redskap väldigt mycket /.../ Hela svänget sitter i 

 stråken för en stråkmusiker. Jag skulle tänka på att det är ett flöde med   

 betoningar rytmiskt” (Folkmusiker A). 

  

Folkmusiker A anser dock inte att det sväng som stråken står för nödvändigtvis måste 

innefatta ett dynamiskt spel: 

 

 ”Men om jag går igång på ett sväng så är hallingmusiken det som är tydligast för mig. 

 Där är flödet suget, och allt sitter i stråket. Där är det väldigt enformigt i själva 

 rytmiken, där är det oftast ingenting med dynamiken utan det är en jämntjock volym 

 hela tiden. Där skapas ett sug då istället som blir enormt svängigt” (Folkmusiker A). 
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Folkmusiker B säger så här: 

 

 ”Om man skulle kunna haft en metronom som spelade swingtakt (punkterad åttondel 

 sextondelsgrupperingar, mina anm.) så skulle inte det svänga, men jag tror att det 

 skulle svänga lite mer om man kunde förändra den dynamiskt. Om det till exempel 

 hade varit en dynamisk betoning på förslaget, alltså offbeat. Och detta har också lite 

 med det förväntade och det oförväntade att göra. Om man spelar solo på en swing låt 

 så tycker jag att det svänger mer om man dynamiskt betonar offbeatslagen, för vi vet 

 redan vart puls slagen skall komma vilket gör att det blir svängigare offbeat än 

 tvärtom” (Folkmusiker B). 

 

6.4 Kommunikation / Samspel 

 

 ”...man kan förhöja svänget med ett komp, men det är ingen nödvändighet” 

  (Folkmusiker A).  

 

 ”Afro musik är krog musik som är ganska högljutt, från början i varje fall. Det har 

 inte bara att göra med att slagverket är en förutsättning för att få sväng, utan också på 

 den traditionella uppfattningen om vilken sättning det skall vara i afro-musik. Det är 

 spel-praxis att man har med en trummis i ett band. Men för mig är det inte 

 avgörande för att uppleva sväng” (Afromusiker C). 

 

 ” Grejer blir ju förstärkta om man gör rytmiska figurer som folk hakar på, då blir det 

 starkare volymmässigt och energimässigt” (Afromusiker A). 

 

Afromusiker B talar om hur samspel och kommunikation får en alltmer viktig roll i en 

ensemblesituation; 

 

 ”Men ju fler det blir desto viktigare blir det att man kommunicerar,  

 där har du svänget då” (Afromusiker B). 

 

Lika mycket som Afromusiker B ser ensemblesituationen som en tillgång kan sammanhanget 

även stjälpa spelet, Afromusiker B menar på att musikens resultat hänger då på individernas 

förmåga till att kommunicera.  
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Folkmusiker A och C tar upp möjligheten att kommunikation och samspel inte behöver 

innebära ett samröre med andra musiker, utan snarare en konversation med ett dansgolv.  

 

 ” ...om man är på ett ställe där alla kan dansa så kan dom höja mitt spel och   

 höja mitt sväng på grund av att man ger och tar i relation med   

 dansgolvet” (Folkmusiker A). 

 

 ”...och just det här med att berätta och kommunicera är oerhört viktigt för mig, och 

 det tror jag också förstärker spelet. Ska man spela dansmusik så måste det 

 svänga” (Folkmusiker C). 

 

Det är tydligt enligt Folkmusiker A och C (Folkmusiker B belyser inte frågan under intervjun, 

mina anm.) att folkmusiken är förankrad i funktionen dansmusik. Under intervjun med 

Afromusiker A diskuterar vi samspel och dansens betydelse för jazzen, specifikt jazzens 

dansorkester; storband. 

 

 ”Moderna storband, nästan oavsett nivå, det är inte alls svängigt som det var 

 förr/.../Det är samspelt, alla spelar rätt men det är inte dansant direkt/.../Det är ingen 

 som vill att folk skall bli dans-sugna, det handlar mer om att alla skall spela rätt. Jag 

 menar hur många vill spela Count Basie låtar för en sittande publik? Spelar man 30- 

 40 tals jazz så fyller den en funktion liksom. Det går inte att sitta där med getskägget i 

 näven och säga; -Ohh, va fint!”  

 (Afromusiker A). 

 

Afromusiker A anser att storbanden tappat fokus från den funktionsmusik ensemblen 

huvudsakligen spelade på 30- /40- talet då dansen var en fundamental del av musiken.  
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7. Diskussion 

 

7.1.1 Pulsförhållning och rytmik 

När Afromusiker C beskriver att det svänger om en tvättmaskin så ser jag en direkt koppling 

till den pågående forskning som utförs på Umeå Universitet av Madison, Merker och Gouyon 

(2010). De ställer frågan om sväng kan upplevas av icke - musikaliska ljud. Jag anser precis 

det, sväng behöver inte bara upplevas i musik utan kan även urskiljas ur andra former av ljud. 

Ingredienserna i de rytmer som, till exempel, en tvättmaskin gör under tvätt upplevs då som 

densamma som i musik. En underliggande puls samt ett överliggande rytmiskt element. 

På samma sätt kan en traktor eller en båtmotor upplevas som svängig då ljudet av motorn ger 

en upplevelse av en puls och en oväntad rytm. 

 

Den rytmiska tanke Afromusiker C och Folkmusiker A,B och C presenterar där synkoperade, 

och därigenom oväntade, rytmer förhåller sig till en puls, överensstämmer med det Ahlbäck 

(1995) visar i sitt arbete 

 ”Det verkar som vi använder sväng idag om musik där det förekommer 

 någon form av metrisk konflikt, d.v.s. där det metriska förloppet inte är 

 entydigt”(Ahlbäck, 1995, s. 9). 

Här beskriver Ahlbäck samma sak mina informanter lyft fram under intervjuerna. Slutsatsen 

kan dras i relation med ovanstående forskning samt från berörda informanter, att oväntade 

rytmiska inslag i förhållande till en puls, kan skapa ett sväng.  

 

7.1.2 Fotstamp / Taktarter 

Folkmusikerns pulsuppfattning skiljer sig ifrån afromusikerns, på det sättet att folkmusikern 

inte är beroende på samma sätt av en statisk puls. Fotstamp eller puls i en polska skiftar 

beroende på polsketyp eller spelman. Detta ger folkmusikern en frihet att vinkla pulsen till sin 

fördel, om han/hon vill att låten skall ”luta framåt” eller ”luta bakåt”. I detta skedet kan man 

nästan känna att pulsen i sig svänger, då pulsslagen kommer på oväntade ställen i relation till 

var dom flesta av oss är vana att höra dom. I Frisk (2006) säger Mats Edén om rytm i den 

svenska folkmusiken;  
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  ”Det som bestämmer är dansen; hur stegen är och hur fort den går. Inom låten 

 är rytmen flexibel och samma ställe (exempelvis en takt, min anm.) kan spelas 

 på många olika sätt. (Frisk, 2006, s. 7)” 

I detta fall kan man alltså känna att pulsen i sig svänger.  

 

I exemplet nedan visas en kort sammanfattning av den omfattande beskrivning av 

asymmetrisk polska som Perez (2003) gör i sitt arbete.  

 

I den gråa kolumnen visas en vanlig tretakt. Lägg märke till att slagen är jämnt fördelade över 

takten. Den vita kolumnen är ett exempel på hur man kan fördela slagen i en asymmetrisk 

polska med ”kort etta”. Resterande del av ettans slag läggs över på tvåan, vilket i sin tur leder 

till en synkopering mellan det andra slaget och det ”förväntade” andra slaget. 

Lägg märke till att det tredje slaget infinner sig på samma slag i båda varianterna. 

 

1            2            3 1            2            3 

        1      2                   3         1      2                   3 

 

 

 

Detta kan vara en vanesak; om en musiker har spelat asymmetrisk polska hela livet kanske 

denna pulsuppfattning upplevs som något alldagligt. En del afromusiker verkar ha svårt för att 

höra pulsslagen eller förstå svänget i asymmetrisk polska. Afromusiker A säger såhär; 

 ”Men jag förstår inte dom långa slagen i asymmetrisk polska. Så jag uppfattar 

 och hör det, så baseras inte musiken på en statisk puls. Jag förstår inte hur man 

 skall förhålla sig till det” (Afromusiker A).  

Jag tror däremot inte att den asymmetriska polskan är ett undantag från den slutsats jag 

tidigare presenterade; att oväntade rytmiska inslag i förhållande till en puls skapar sväng. 

Både puls och rytm känns djupt rotade i den mänskliga kroppen och pulsen i asymmetrisk 

polska hjälper snarare rytmen på traven mot en ”svängigare tillvaro” och skjutsar på den 

framåt. 
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7.2 Timing 

Timing är ett flitigt använt begrepp av alla musiker. Här används det för att beskriva den 

mänskliga timingen; det icke-exakta rytmiska element Folkmusik B och Afromusiker B anser 

svänger. Uvén (2006) skriver om just detta fenomen. Han kom inte fram till en generell 

sanning i påståendet och det gör inte heller jag. Åsikter om den mänskliga timingens 

betydelse för sväng skiftar från musiker till musiker. Folkmusiker B och Afromusiker B anser 

att den mänskliga faktorn i ett rytmiskt spel är viktigt för att få till ett svängigt spel. 

Afromusiker C anser dock att man kan få samma upplevelse av digitalt kvantiserade 

trummaskiner. Här ser jag en skillnad mellan mina informanter, samtidigt kan man se en 

likhet då dom pratar om samma sak; rytmik i förhållande till puls, men tydligt är att de talar 

från två olika utgångspunkter. Folkmusiker B och Afromusiker B lägger stor vikt vid den 

mänskliga aspekten av det rytmiska spelet och den icke-exakta rytmiken. Afromusiker C ser 

inte samma koppling som en lika viktig aspekt. 

Jag tror att de skiftande åsikterna beror på musikernas bakgrund och till viss del 

genretillhörighet. 

Folkmusiken är en genre där akustiska instrument dominerar och där digitalt modulerade 

instrument sällan förekommer. Lundberg och Ternhag (1996) skriver om folkmusikens 

fortskridande utveckling och intåget av de ”nya” instrumenten, till exempel elbas, trummor 

och synth, som upphov till en ny musikantidentitet inom genren. Afrogenren har däremot 

genomgått en utveckling de senaste 70 åren som har gett de ”nya” instrumenten mer plats. 

Därför är musikerna i de olika genrerna till viss del stöpta i olika former. Denna slutsats 

grundar sig i de informanter och den forskning som har lagt grunden för uppsatsen. En 

generalisering av denna slutsats på hela populationen folkmusiker kan ej göras med 

uppsatsens urval som grund.  
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7.3 Dynamik 

Ett dynamiskt spel kan betyda att man spelar en konstant ström av åttondelar som landar 

exakt på den puls musiken har. Indirekt betyder det att synkoperingar inte utförs gentemot 

pulsen utan all rytmik kommer exakt metriskt.  

Det kan däremot upplevas som att synkoper förekommer i rytmen då dynamiken i den 

flödande rytmen ger en illusion av synkoperingar.  

 

Hur musiker accentuerar den rytm de spelar kan tillföra ännu en dimension till musiken; 

dynamik är ett effektivt verktyg. Afromusiker A, C och Folkmusiker A och B vädrar tankar 

om att dynamik självständigt kan få en rytm att svänga.  

 ” ...om man programmerar en trummaskin och lägger in dynamiska saker då blir det 

 helt plötsligt lite trevligt. Även om allt kommer exakt metriskt” (Afromusiker A). 

 

Många musiker använder dynamik för att konkretisera en rytm och ett tydligt exempel är hur 

trummisar kan presentera ett svängigt trumkomp. Ett trumkomp behöver inte streta emot eller 

ligga före pulsen. Med hjälp av dynamik kan rytmen spelas exakt metriskt, och fortfarande 

svänga.  

Folkmusiker B beskriver också hur en puls eller rytm kan upplevas som svängig detta genom 

att dynamiskt accentuera vissa slag. Ett exempel på hur en statisk puls i 4/4 takt kan upplevas 

som att ha mer slagkraft framåt är att dynamiskt accentuera det andra och fjärde slaget 

starkare. 

 

   1  2  3  4 

 

Och om du accentuerar det första och det tredje slaget kommer det upplevas som om pulsen, 

på ett tydligare sätt, står still.  

 

   1  2  3  4 

 

Den enda skillnaden mellan dom två exemplen är de dynamiska accenterna, men skillnaden 

mellan hur vi upplever dom är vitt skilda.  
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7.4 Kommunikation / Samspel 

En kommunikativ relation mellan musiker, publik eller dansare är enligt alla mina 

informanter en viktig del i sväng. Det är dock ingen nödvändighet, då det lika gärna kan 

svänga när en musiker står ensam i sitt övningsrum. En ensemble kan dock förstärka element 

som dynamik, rytmiska synkoperingar m.m. och därmed även volymmässigt öka svängets 

genomslagskraft.  

Afromusiker A ansåg att storbanden idag mist sin ursprungliga funktion, då dansen var i 

fokus. Då folkmusik och folkdanser ifrån många delar av världen kontinuerligt format 

afrogenren tycker jag det är viktigt att visa på just det. Ripani (2006) berättar här om hur 

rytmiska element från olika folkdanser såsom habaneran och samban har blivit identifierade i 

afromusiken; 

 ”Particular rhythms found in Latin America, such as the rhythmic patterns of the 

habanera, samba, and other dances, have been identified in African music as well. 

Since at least the mid-nineteenth century these beats have periodically been the 

vehicles for the reinvigoration of North American popular music”  

                                                                                                 (Ripani, 2006, s. 46). 

7.5 Slutdiskussion 

Under detta arbetet har jag erfarit att alla mina informanter, i mångt och mycket, har en egen 

uppfattning om ämnet. Det är inte nödvändigtvis så att de båda genrerna har olika dogmer om 

sväng som de rättar sig efter, utan det handlar mer om olika synsätt från individ till individ. 

Det finns däremot en gemensam riktning både inom och över genrerna på vissa ovannämnda 

punkter. 

Både afro- och folkmusiker förklarar känslan eller upplevelsen av sväng på ungefär samma 

sätt, ”man blir berörd på ett dansant sätt”, ”petad på”, ”något man går loss på” o.s.v. I och 

med att själva upplevelsen av fenomenet sväng är liknande kan man dra slutsatsen att 

uppkomsten av sväng kan ske på liknande sätt i bägge genrer. Denna slutsats grundar sig även 

i den vetskapen att musiken i bägge genrer, i grunden, är dansmusik.  
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8. Reflektion 

Detta arbete har gett mig möjligheten att gräva djupare i musikers olika uppfattningar om 

sväng, vilket för mig har varit väldigt personligt givande. Min egen uppfattning i ämnet är 

mer mångfacetterad nu, och jag har färgats av mina möten med de sex musikerna. Arbetet har 

dock bara skrapat på ytan när det kommer till musikers olika uppfattningar om sväng. För en 

mer grundlig undersökning bör man intervjua fler än sex musiker. Detta på grund av att alla 

individer tänker olika; för att ge en bredare och mer rättvis bild av ämnet krävs ett stort antal 

intervjuer. Samtliga informanter är inte representerade i varje tema, detta för att de inte berört 

samtliga ämnen under intervjuerna. De informanter som har berört de specifika ämnena är de 

som är representerade i resultatredovisiningen. Jag inte har sett någon definitiv skillnad i 

åsikter mellan generationerna i deras respektive genre. Möjligtvis att en tydligare skillnad 

dykt upp om musikerna hade åtskilts av två generationer istället för en. 

Jag tror att arbetets resultat kan hjälpa pedagoger i framtiden, då framförallt i social 

bemärkelse. Att med hjälp av arbetet bilda sig en pedagogisk form för att behandla elevers 

skiftande uttryck och karaktär. Trots olika tankar och utgångspunkter kan man tillsammans 

skapa något så primalt glädjande som sväng.  

Det jag blev mer och mer intresserad av under resans gång var att göra en uppföljning till 

detta arbete med fokus på ensemblen, ur ett gruppdynamiskt perspektiv. Sväng från flera 

individer samlas där till en upplevelse. Vad händer i en ensemble när det svänger? Finns det 

en ”svängledare” i gruppen? Och i så fall vem? Skiljer ensemblesvänget mellan olika låttyper 

t.ex. ballad, blues, schottis, vals? Det är några frågor jag ställt under denna process. Intressant 

vore också att genom deltagande observation och videoupptagning spela in musikers 

ensemblespel/samspel, för att sedan analysera videoinspelningen och samtala om deras 

upplevelser och tankar i ämnet.  

Efter undersökningen har min syn på genrernas olika uppfattning om ämnet ändrats. Jag ser 

nu mer likheter än skillnader. De skillnader som finns i rytm och pulsuppfattning är relativt 

små, och lätta att överkomma. Jag ser fram emot ett ökat samarbete, som jag tror kommer 

mynna ut i en positiv utveckling av bägge genrer. 

                                                                                                       Petrus Johansson 26/5 2010 
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Intervjufrågor      

Bilaga 1.     

Namn: 

Yrke: 

 

Musikalisk bakgrund: 

(musikalisk ”uppväxt”, genre, instrument, komp-/melodi-instrumentalist) 

 

1) Vad uppfattar du som svängigt, kortfattat? 

 

2) Vad anser du är grundämnena för sväng? 

 

2a) Vilken vikt lägger du vid metrik? 

 

2b) Vilken vikt lägger du vid betoningar/dynamik? 

 

3) Det ”känsloladdade svängets” uppkomst; om sväng kan infinna sig på grund av andra 

faktorer än rent musikaliskt tekniska, vilka faktorer kan då ha spelat in? 

 

4) Vilken betydelse för svänget har melodin i din genre? 

 

5) Vilken roll har kompet i skapandet av sväng? 

 

6) Vad tror du folkmusik/afro har för uppfattning/känsla om sväng? 

 

7) Vilken betydelse anser du att melodin har för svänget i folkmusik- afrogenren? 

 


