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Inledning och bakgrund 

Första gången min klass på kyrkomusik skulle dirigera en stråkensemble ur 

Hovkapellet sa vår lärare i orkesterdirigering, Per Andersberg: ”De kommer 

att spela på klockan åtta.” Vi skulle inte låta oss påverkas av den sena 

responsen utan ha tillit till att ljudet kom och fortsätta dirigera vidare. I 

mötet med dessa musiker föll var och en av oss i diket av att vilja vänta in 

dem och flera av oss tyckte det kändes obekvämt med en såpass sen 

respons. 

Som dirigent ska man bl.a. skulptera musiken och vägleda sina medmusiker 

i sin interpretation. Man behöver ligga före i huvudet, visa vart man 

musikaliskt är på väg, samtidigt som man utför gestik i realtid och lyssnar 

och analyserar ljudet man får tillbaka från ensemblen. Man befinner sig i, 

och försöker förhålla sig till, flera tillstånd samtidigt. 

Under min tid som körledare och student i kördirigering har jag fått 

möjlighet att dirigera sångare på amatörnivå till professionell nivå samt 

stråkensembler bestående av musikhögskoleelever och musiker ifrån 

hovkapellet. Den tonala responsen eller tajmingen, dvs när dessa ensembler 

producerar ljud i förhållande till mig som dirigent, har varit varierande. Min 

upplevelse är att graden av sen tajming ökar från amatörkör till professionell 

kör till stråkensemble. När man lyssnar och tittar på professionella orkestrar 

så är min uppfattning att deras tonala respons i flertalet fall infaller ännu 

senare än det jag själv erfarit. Dessa olika typer av tajming skapar reaktioner 

hos mig som dirigent. En tidig tajming upplevs som att ensemblen springer 

ifrån en vilket leder till en känsla av frustration och oförmåga att bromsa 

upp och styra det musikaliska flödet. En närapå samtidig tajming strax efter 

slagkärnan kan vara skön för örat eftersom man då hör ljudet nära sina slag 

och upplever att man är i samma tillstånd med varandra. En senare tajming 

kan upplevas som att man inte har ensemblen med sig och man försöker 

vänta in ensemblen, vilket i sin tur leder till ett avstannande av 

musicerandet. 

Min huvudfråga är: 

”Hur kommer det sig att skilda ensembler har olika tajming?” 

Mina delfrågor är: 

”Vilka faktorer styr en ensembles tajming?” samt 

”vilka för- respektive nackdelar finns det med en sen tajming för musiken i 

sig, för musikerna samt för dirigenten?”. 

Denna uppsats bygger på undersökningar från tre sammanhang: 

• Klassiskt forum där lärare och elever på KMH fått vara med och 

diskutera frågorna: 

o ”Vilka faktorer som ligger bakom sen tajming” samt 

o ”Vilka för- och nackdelar som finns med sen tajming för 

musiken i sig, för musikerna samt för dirigenten.” 

• Sju stycken intervjuer med musiker och dirigenter från olika 

instrumentala fack. 
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• Filminspelningar jag själv gjort av ett antal dirigenter inom kör-, 

orkester- och kyrkomusik. 

Viktiga begrepp i denna uppsats: 

Tajming - tonal respons i förhållande till dirigentens slag. 

Slagkärna – när dirigentens slag når sin lägsta punkt, nollpunkten. 

Konsertmästare – Förste violinist som sitter längst fram till vänster om 

dirigenten. Tar musikaliskt tekniska beslut om t.ex. stråkföring, verkar som 

sin stämmas solist, ger orkestern spelmässiga cues genom sin kropp och sitt 

spel samt är huvudsaklig representant för orkestern gentemot dirigenten. 

Tidigare forskning och teoretisk ram 

Efter att ha gått igenom ett antal böcker (10 st) med fokus på kördirigering 

och orkesterdirigering har jag upptäckt att det varit svårt att hitta litteratur 

som berör min frågeställning. De tre böcker som gett mig input på ämnet är  

 

• Orkesterdirigering av Patrik Andersson 

• Inside conducting av Christopher Seaman 

• Körkonst av Tone Bianca Dahl. 

 

Min reflektion över den fattiga litteraturen i ämnet blev huruvida frågan om 

tajming är en ointressant fråga att ställa eller något som ”löser sig” när man 

börjar musicera och som man får lära sig genom erfarenhet men inte 

behöver tala om? En annan förklaring skulle kunna vara att det är ett 

otydligt ämne att diskutera och just därför är det ingen som berör frågan. 

Däremot finns det flertalet artiklar på nätet skrivna av både privatpersoner 

och journalister för olika magasin. Nedan presenteras den litteratur jag hittat 

samt en del tankar kring tajming utifrån några internetartiklar som tar upp 

ämnet. Sökord som använts är Why do orchestras play late? samt orchestra 

delay. 

Litteratur 

Christopher Seaman, världsvid orkesterdirigent med rötterna i England, fd. 

timpanist i London Philharmonic Orchestra, huvudgästlärare vid t.ex. 

Guildhall School of Music and Drama (2013, s 81) skriver: 

“The tradition of playing behind the beat was mainly established by Arthur 

Nikisch (conductor of the Berlin Philharmonic), following in the footsteps of 

Liszt and Wagner, who conducted in musical shapes rather than beats. 

Players accustomed to a ”good clear beat with no nonsense” found Wagner 

hard to follow and would have been inclined to hesitate and play late: 

London musicians' reaction to Wagner is described in ”Our Heritage.” 

Eugene Goossens (a busy international with wide experience) described his 

first visit to the Berlin Philharmonic in the early 1920s: ”A baffling problem 

was to make the whole orchestra attack a fortissimo unison passage on the 

beat, not slightly after it. This was a trick that Nikisch alone was responsible 
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for, he having taught the men to delay the attack by an appreciable fraction 

of a second after his baton actually had indicated it. The stammering, 

irritating effect of this on a strange conductor is something that can only be 

fully understood by other conductors!” Goossens made the same complaint 

about the Amsterdam Concertgebouw Orchestra in the late 1920s, which 

had ”the same irritating trick of attacking a fraction of a second after the 

beat that I had found with the Berlin Philharmonic.” Goossens had wide 

experience conducting in Britain, Europe and America. The fact that he 

found the Berlin and the Amsterdam experiences so disconcerting suggests 

that in those days orchestras generally played with the beat. Today, there is 

a wide variety in how late orchestras play, depending on the style by their 

conductors, past and present. 

I Seaman (2013, s 79-81) står att läsa: 

”I'm often asked why orchestras play behind the conductor's beat. The effect 

is puzzling for audiences and a nightmare for inexperienced conductors. 

Most of the best orchestras have developed the habit of playing slightly late, 

because it can produce a more beautiful sound than playing clinically 

together with a clear beat. The larger instruments, with their longer strings 

and tubes, need time to speak; otherwise an orchestra sounds top-heavy and 

lacking in depth. Many good conductors encourage the habit by smoothing 

out any impulses or ”clicks” in their gestures, allowing an orchestra to find 

its own ensemble instead of dictating every beat.” The great german 

conductor Rudolf Kempe had some good advice: ”Don't wait for the 

orchestra, especially when you're moving from the first beat of a piece to 

the second. If you wait for the sound, you'll delay the second beat and the 

tempo will be too slow. A guest conductor can't change an orchestra's 

tajming in two or three rehearsals. It's not worth trying to do so, provided 

the musicians play together and it's not one particular section (like the 

brass or the double basses, sitting furthest away from the conductor) that is 

late. You just have to get used to it.” 

Vidare kan man läsa om öppningsackordet i Mozart’s Trollflöjten ‘has more 

majesty and radiance if I allow an orchestra to place it slightly after the 

beat’. 

Seaman anser att tajmingen gör något med klangen. Den blir mer 

majestätisk och strålande om musikerna får ytterligare lite tid på sig innan 

de spelar. 

...When I was twenty-two I was given a trial concert for the job of principal 

timpanist of the London Philharmonic. The first piece of a rehearsal started 

with a short fortissimo chord by the full orchestra. The conductor gave a 

clear upbeat, followed by a downbeat. I played. About half a second later, 

the London Philharmonic Orchestra played. That was my first lesson; 

fortunately, I learned it and got the job. 

Seaman frågar dirigenten Colin Davis om hur han hanterade en specifik tysk 

orkester som hade för vana att spela långt efter slaget. Denne planerade in 

mycket musik av Stravinsky som p.g.a. dess rytmiska komplexitet krävde att 

man spelade på slaget och lät sig ledas mer visuellt än genom att lyssna in 

mot orkestern. Med tiden kröp orkestern närmare slagkärnan och behöll 

denna tajming även i annan musik. 



7 

”Sometimes you have to ask an orchestra to play exactly with the beat, only 

possible if you give a clear upbeat. It's is called ”playing on the front of the 

beat,” and is particularly needed when the music is rhythmically complex. I 

often find that if the players sitting furthest away (brass, percussion, double 

basses) play on the front of the beat, the whole orchestra feels confident and 

knows exactly when to play. But you're in trouble if the concertmaster, the 

first oboe, the first horn, the first trumpet, the timpanist or the principal 

double bass can't (or won't) do it. These players have the biggest influence 

on an orchestra's tajming. 

It's not always wise to ask an orchestra to play on the front of the beat in 

standard repertory. It can upset their normal way of playing together, put 

their artistry into a straightjacket, and result in an ugly sound 

If the music is fast and rhythmic, orchestras usually play with the beat; they 

don't dare doing anything else. It's in slower tempi that the time lag comes. 

Speaking as a former member of a ”behind-the-beat” orchestra, I would say 

that we didn't deliberately play late but that we had a different perception of 

where the beat was. There was the conductor's beat, then there was the real 

beat, when the sound came. Orchestras and conductors instinctively adjust 

to each other's habits and expectations...Orchestras are more likely to play 

late if a conductor's beat jerks and stops rather than flowing from one beat 

to the next. Some conductors use smooth gestures all the time, even in 

brilliant fast passages, giving musicians a sense of the forward movement of 

the music. This is worth trying if you're guest conducting an orchestra with 

the habit of playing a long way after the beat.” 

Seaman (2013, s 82) citerar Claudio Abbado 

”They (The Vienna Philharmonic) never play exactly on the beat. They play 

after the beat, and that produces not a hard sound, but warmer.”1 

Robert L. Ripley: 

”Not one of us will play until we are sure that everybody else is playing:”2 

Lorin Maazel, asked why orchestras never played behind his beat: 

”If I give them a beat, they can't refuse!”3 

En annan författare som talar om tajming mellan ensemble och dirigent är 

läraren i orkesterdirigering vid Malmö musikhögskola, Patrik Andersson. I 

sin bok Orkesterdirigering. Partituranalys, gestik och ledarskap (2013, s 

200, 201, 204) tar han upp tre aspekter: upprätthållande av precision, 

hierarkiska relationer inom orkestern samt stråkets tonansats. Dirigenten bör 

hela tiden jobba med att upprätthålla orkesterns precision. Den fullskaliga 

symfoniorkesterns klangstorlek, de olika instrumentens varierande 

tonansatser och slutligen de olika instrumentgruppernas funktioner 

(förgrund, bakgrund) försvårar dock precisionsmöjligheterna men även det 

fysiska avståndet mellan de olika instrumenten. Likväl bör det hela tiden 

vara dirigenten och orkesterns mål att sträva mot en så närliggande 

 
1 Quoted in Chesterman, Conducting in Conversation, 99 
2 Ripley, “The Orchestra Speaks,” in Bowen, Cambridge Companion to Conducting, 79 
3 Legend 
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precision som möjligt. 

Om hierarkiska relationer (s 201) står: I den välutvecklade orkestern finns 

flera ledare med olika ansvar och uppgifter. Träblås och brassektionens 

soloblåsare är exempel på sådana liksom deras motsvarigheter i 

stråkstämmorna. Ett övergripande ansvar har också konsertmästaren som 

orkesterns representant inför dirigenten. Den enskilde tuttimusikern har 

således flera ledare att ta intryck av. Musikern måste anpassa sig efter 

stämmans ledare likväl som efter dirigenten. För stråkmusikerna är 

anpassningen till pultkamraten också viktig. Denna inbyggda hierarki är till 

för att skapa goda förutsättningar för ensemblespelet och problem uppstår 

först när en sådan hierarki blir oklar eller saknas. Det är verkligt viktigt att 

stämledarna har kontakt med varandra så att inte någon stämma i orkestern 

avviker från övriga. Det är således viktigt för dirigenten att använda 

stämledarna som grupp och främja deras roll som ledare för att få övriga 

musiker att följa dessa på ett naturligt sätt. 

Om särskilda stråkrelaterade svårigheter står (s 204) att läsa: Stråksektionen 

får ofta en sugande karaktär vid tonansatsen då en full tonstyrka och 

intensitet uppnås först strax efter taktslaget vilket är en följd av att det rätta 

stråktrycket inte är etablerat direkt vid tonstarten. 

Tone Bianca Dahl, lektor vid Norges Musikkhögskole i körsång och 

dirigering, har författat boken Körkonst (2003, s 75). Hon anser att största 

skillnaden mellan att dirigera kör och orkester oftast består i graden av 

amatör-professionell. Kördirigenten kan p.g.a. detta riskera att av orkestern 

bli betraktad som amatördirigent trots att hen kan vara välutbildad och en 

duktig dirigent. Gestiskt gäller samma grundprinciper men orkestern är i 

större grad beroende av tydliga 1:or och förutsägbarhet än kören. Körer 

sjunger oftast på slaget medan orkestrar oftare spelar mer eller mindre långt 

efter slaget. Detta beror troligen på vad man är van vid från en specifik 

orkester. Denna icke samtidiga respons kan orsaka huvudbry. För sångarna 

kan det ställa till med problem eftersom rösten oftast reagerar snabbt efter 

dirigentens impuls. Instrumentalisternas apparat är något trögare. 

Stråkmusiker behöver t.ex. höja armen och dra stråken för att få ljud i sitt 

instrument, vilket tar en viss tid. Genom en tydlig dirigering samt att båda 

ensemblerna är samarbetsvilliga och försöker lyssna in mot varandra så 

kommer man få ihop helheten. 

Efter min filminspelning av dirigenten Stefan Solyom, till vardags 

chefdirigent för Helsingborgs symfoniorkester, sade han:...Skillnaden från 

orkester till orkester vad gäller tajmingen på slag är att olika orkestrar 

spelar tillsammans på olika avstånd från dirigentens slag. Med detta sagt så 

tror jag också att det ligger mycket i vad, hur mycket förtroende orkestern 

har till dirigenten som står framför dom. Om dom märker att dirigenten inte 

sprider desinformation i gänget genom att sätta slagpunkterna, dvs. dom 

här tydliga klicken, på ställen som inte stämmer överens med vad dom hör. 

Det är där förtroendet går förlorat. Så som dirigent är det ditt ansvar att 

hela tiden lyssna på dom i orkestern du vill att resten av orkestern ska 

lyssna på, samtidigt som du med dina accelerationer i slagen och dina 
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upptakter, hastigheten i upptakterna, styr orkestern medans slagpunkterna 

bekräftar det som orkestern redan borde veta.4 

Forskningsartiklar 

Tre forskare som försöker undersöka musikers och icke-musikers 

förhållande till dirigenters slag är Luck, Toiviainen och Sloboda. Nedan 

presenteras i korthet två av deras undersökningar samt de resultat de kommit 

fram till. 

I Luck & Toiviainen (2006) undersöktes orkestermusikers och körsångares 

synkronisering till en dirigent i en verklig sättning. Alla involverade 

personer var studenter på Sibeliusakademin. Ensemblen bestod av 26 

instrumentalmusiker och 16 körsångare och användes till vardags som 

övningsensemble för dirigentklassen. Således hade de repeterat med nämnda 

dirigent tidigare. Dirigenten hade 9 st reflekterande markörer på sig samt en 

markör på dirigentpinnen. Dessa spelades in med tre kameror under 20 

minuter samtidigt som man gjorde ljudupptagning av musikerna med en 

mikrofon placerad 60 cm ovanför dirigentens huvud. Därefter valdes fyra 

klipp ut av forskarna, två där dirigentens slag ansågs vara tydliga och två 

där de ansågs vara mer otydliga. Alla klippen kom från samma sats, 

Confutatis ur Mozarts Requiem, och slaghastigheten var närapå densamma 

vid alla klipp. Båda forskarna har tidigare erfarenhet av att spela under 

ledning av olika dirigenter och ansåg sig kapabla att avgöra vad som var ett 

tydligt eller otydligt slag. För att förenkla analysen av datan användes 

endast markören för dirigentpinnen. Resultaten av studien visar att 

ensemblen i sig var mest synkroniserad vid maximalt insaktande av slagen 

samt vid hög hastighet i höjdled av slagen. Studien stödjer också idén om att 

ensemblens tajming i förhållande till dirigenten är sen. Anledningen till 

ensemblens fördröjning är oklar men en idé kan vara att ensemblen skapar 

en egen inre tröghet. I laboratoriebaserade studier så var synkroniseringen 

från musiker till dirigent bättre än i denna verkliga situation. Dock fick 

musikerna i laboratoriesituationen, till skillnad från musikerna i denna 

studie, uppmaningen om att vara så exakta som möjligt. 

I Luck & Sloboda (2007) utfördes en studie på 24 stycken 

universitetsstudenter. De delades in i tre grupper bestående av 

dirigentstudenter, musikerstudenter och icke-musikerstudenter. Stimulit 

bestod av att de fick titta på punktljus som rörde sig i 3-taktsfigurer över 

fyra takter. Dessa var inspelade rörelser från en nybörjare i dirigering samt 

från en erfaren dirigeringsstudent. Punktljuset spelade upp på en skärm 

framför deltagarna och de skulle trycka på space på ett tangentbord när de 

ansåg att slagkärnan låg. Resultatet av studien visade att synkronisering 

mellan dirigent och ensemble var som störst för dirigentstudenterna, följt av 

musikerna och därefter icke-musikerna. Troligen som en konsekvens av att 

dirigentstudenter har mer kunskap om vad som karaktäriserar ett slag och att 

 
4 Solyom, Stefan; orkesterdirigent. 2018. Ljudupptagning 7 mars. 
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de besitter en större känslighet för röresleinformation i andra dirigenters 

gestik. Vidare var slagfigurernas ettor mer synkroniserade än tvåor och 

treor. Snabba tempi visade på större synkronisering än långsamma tempi. 

Därtill visade studien oväntat att nybörjardirigenten fick ut en betydligt 

högre synkronisering än den mer utbildade dirigenten. En trolig förklaring 

till detta kan vara att nybörjaren var sämre på att slå slag i jämnt tempo 

vilket i sin tur kan ha fått respondenterna att behöva fokusera mer för att 

avgöra var slaget låg. 

Elektroniska tidskrifter, webbsidor och film 

Nedan presenteras ett antal rösters utsagor gjorda på sökningarna Why do 

orchestras play late? samt orchestra delay. 

Why do orchestras play late? 

Enligt Jay Friedman (Friedman 2004), trombonist i Chicago Symphony 

Orchestra samt dirigent av the Symphony of Oak Park & River Forest, är 

brassektionen ”naturligt sen” i förhållande till en etablerad puls hos 

dirigent och ensemble. Om de inte medvetet och konstant arbetar med att 

vara ”on top of the beat” så kommer de att klinga sent. Detta har inte att 

göra med att instrumenten i sig skulle vara sena i sin tonansats utan att 

brassmusiker inte är medvetna om hur instrumenten klingar ut framför 

orkestern. Detta gäller för musik i medelsnabbt tempo eller snabbare.  

Vidare säger han: 

Å andra sidan vill vi aldrig vara tidiga i musik som rör sig i ett adagio 

tempo. Vi vill spela i den djupaste botten av slaget, snarare än på toppen av 

slaget. Detta kommer ge maximalt sostenuto, vilket är essentiellt i musik av 

stor andning. Inget är så omusikaliskt som att vara den förste i ensemblen 

att börja spela på ett nedslag när musiken är långsam och ståtlig. Detta 

inkluderar både inuti fraser samt vid starter. Musiker kan få ett snabbt 

tempo att låta långsammare än vad det egentligen är genom att vara sena 

och motsatt få ett långsamt tempo att låta snabbare genom att konsekvent 

vara tidiga. Smarta dirigenter vore kloka genom att träna en orkester att 

spela på slaget vid snabba tempi så att dirigenten inte behöver ta ett 

snabbare tempo än som var tänkt för att täcka upp för orkesterns senhet. De 

skulle heller inte behöva ta långsammare tempi för att täcka upp för 

musikers tendenser av att vara tidiga på uthållen musik. Orkestrar som 

spelar efter slaget har blivit en världsvid epidemi och behöver adresseras 

världsvitt. Att konstant spela efter slaget hämmar möjligheterna för 

variation i stil och uttryck som finns tillgängliga för orkestern. Självklart, 

att spela efter slaget har sin plats, men som allt annat, INTE HELA TIDEN. 

VI skall addera färger till vårt musikaliska kalejdoskop, inte utrota dem. 

(min översättning) 

Det som är intressant är hans åsikt om att använda tajmingen som en 

färgning av musiken. Genom att spela på slaget eller gradvis efter slaget kan 

man skapa olika karaktär av att tempot är snabbare eller långsammare trots 
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att pulsen förblir densamma. Men dirigenten behöver i så fall anpassa sitt 

tempo beroende på orkesterns val av tajming. Att alltid spela efter slaget 

minskar möjligheterna i stil och variation som orkestern kan skapa. 

Det här med att brassmusikers omedvetenhet om hur deras instrument 

klingar utåt skulle göra dem sena har jag inte hört på andra håll. Snarare att 

brassmusiker behöver hålla tillbaka och vänta in t.ex. stråket. Dessutom 

borde detta fenomen av att inte vet hur ljudet fortplantas ut i rummet gälla 

alla typer av instrumentgrupper och inte specifikt brass. 

På Youtube har Philharmonia Orchestra, London, lagt ut ett inslag med Esa-

Pekka Salonen, The conductor. Salonen delar sina tankar kring hur 

ensembler relaterar till dirigentens slag. Han anser att olika ensembler 

etablerar sin egna tajming. En del ensembler spelar exakt på slaget, så 

kallade nollpunkten. Andra ensembler är mycket sena och ser nedslaget som 

en inandning. Vidare säger Salonen att tajmingen är en kulturell sak men att 

varje orkester har möjligheten att ändra tajming. Varje dirigent har sin egna 

preferens för när på slaget man vill att musiken ska ljuda. Själv föredrar 

Salonen respons direkt på slaget då detta enligt honom gör det lättare att 

leda ensemblen vilket i sin tur gör det lättare för instrumentalisterna att följa 

honom. Det som förenar alla människor att kunna vara i samma tajming är 

förståelsen av den fysikaliska konstanten g, tyngdacceleration i fritt fall. Vi 

har alla upplevt denna konstant och kan utifrån den förstå när något som 

faller kommer träffa nollpunkten. (Salonen 2013) 

I nättidningen the Strad (Johnson 2018) med fokus på stråk inleds en artikel 

med orden: Trots ledda av de bästa dirigenterna och i de finaste 

orkestrarna verkar musikerna ha en tendens att ligga efter taktpinnen. Evan 

Johnson tittar på anledningarna till detta universella fenomen.  

Några av problemen med sen tajming som tas upp är: 

• Dirigenten kan få svårt att utföra delikata tempoförändringar eller 

frasnyanseringar om ensemblen inte är i tajming med taktpinnen. 

• De musiker som önskar vara i tid med dirigenten blir tillbakahållna 

av ensemblen. 

• Istället för att spela ”på slaget” måste musikerna gissa sig till hur 

sent gruppen kommer spela för att komma in rätt. 

• Dirigenten får inte låta sig förledas av den sena ljudresponsen 

Vidare föreslår artikelförfattaren att stämledarna för stråksektionerna ofta 

har en frustrerande roll av att uppleva dirigentens slag nära inpå sig, göra 

kroppsliga cues för övriga musiker men behöva vänta in ljudet från den 

bakre delen av orkestern innan de kan spela. Den bakre sektionen har 

problem med att slagen de ser inte korresponderar till ljudet de hör, som 

dessutom går från dem själva mot publiken. 

Som förklaring till varför det blir en fördröjning föreslås följande: 
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• De lägre instrumenten som kontrabas, cello och brassektionen verkar 

ha en större benägenhet att ligga efter i tajming för att de skulle ta 

längre tid att få ton i. Om detta fenomen stämmer så borde det gå att 

kompensera för som musiker. 

• Avståndet mellan bakre instrumentsektioner och dirigent. Författaren 

avfärdar denna förklaring utifrån en egen upplevelse som 

stråkmusiker av att från motsatta scensidan ha bevittnat ett 

kontrabaspizzicato helt synkroniserat med dirigentens slag. Istället 

föreslår han att musiker och dirigent kan vara helt samtidiga när det 

krävs men så fort musiken erbjuder en större marginal för 

felspelningar så lämnar man precisionen kring taktpinnen. 

• Dirigentens gestik kan vara slumpmässig och otydlig, men trots en 

väl utmejslad teknik är musikerna efter. 

• Instrumentalisternas första lojalitet måste vara gentemot dem som de 

spelar med. Att aldrig äventyra ensemblens framförande genom att 

släppa kontakten till ensemblen är det som skapar en god 

ensemblemusiker och i den jämförelsen kommer dirigenten alltid i 

andra hand. 

• Gruppen har en gemensam idé om vilka risker man är beredd att ta. 

Om några musiker försöker följa dirigentens slag och forma ljudet i 

dess riktning men gruppen i stort inte är beredd att göra detta så 

tvingas de andra hålla tillbaka sitt spel. Instrumentalisternas instinkt 

för bra ensemblespel är besläktat med att sträva efter bekvämlighet 

och trygghet. Ju mer solid en ensemble är, desto mer kan en enskild 

instrumentalist slappna av inom ramen för gruppens ljud. Säkerhet i 

en grupp kan förklara varför ljudet startar efter taktpinnen. 

Musikerna behöver känna kanten av gruppens ljud innan de fullt ut 

bidrar med sitt egna ljud. Detta kan innebära blott en bråkdel av tid 

när musiken är snabb och livaktig, eller en hiskelig fördröjning när 

den är långsam eller delikat. Musiker kan känna sig ännu säkrare 

när de förnimmer dirigentens avsikt lite tidigare än de förnimmer 

gruppens avsikt – när de kan undersöka slaget för en stund innan de 

reproducerar det. De är således dubbelt skyddade från att göra bort 

sig genom att höras utanför gruppljudet. 

• Ibland kan slaget framkalla ljud simultant med dirigenten t.ex. när 

starkare känslor väger över musikernas hämningar. Dirigentens ilska 

under en repetition eller en mycket känslig passage där musiker och 

dirigent är högst beroende av varandra kan skapa en hög grad av 

fokus som framkallar en nära tajming. Men det kan vara tröttsamt 

och kännas onödigt att bibehålla detta intensifierade fokus under 

mindre känsliga partier och det blir således ett sätt att spara energi 

genom att låta dirigenten få återgå till en mer inspirerande roll. 
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En dirigents huvudfunktion är att fokusera ensemblens uppmärksamhet, inte 

att bibehålla ett slag. Dirigenten får musikernas tillit för att skapa ramar 

där ensemblen på bästa sätt ska bonda på ett önskvärt sätt. Genom färgrika 

beskrivningar kan man bibehålla musikernas intresse för frasering. Gestik 

och ansiktsuttryck kan uppmana till känslomässigt engagemang och 

vakenhet. En noggrann analys och en sammanhängande repetitionsstrategi 

kan väcka musikernas omsorg om svåra ställen. 

Klistret i en ensemble sätter sig snabbt och dirigenter bör akta sig för att 

lägga sig i detta. Att försöka ändra ett tempo som satt sig brukar väcka mer 

oroliga blickar hos musikerna än en egentlig förändring i speltempo. 

Dirigenter kan erbjuda inspiration och ledarskap men måste ge upp 

förväntningen att musiken skall flöda direkt från taktpinnen. (min 

översättning) 

JoAnn Falletta (Bennett 2018), musikalisk ledare för Buffalo Philharmonic 

and Virginia Symphony orchestras svarar på frågan om varför orkestrar 

spelar sent efter dirigentens slag. 

• Orkestern har då utrymme att skapa ett mer uttrycksfullt ljud 

eftersom de kan ta in mer information innan de spelar. Denna sena 

respons är mest använd i långsam och uttrycksfull musik. Vid 

snabbare och mer rytmiskt komplexa satser så anpassar sig 

ensemblen till att ligga närmare slaget. 

• När man får in nyexaminerade musiker till orkestern så är de inte 

vana vid förseningen och avslöjar sig genom att spela för tidigt i 

förhållande till ensemblen. 

• Falletta anser att orsaken till orkesterns sena ljud kommer an på 

stråksektionen. Man vill ofta ha en ”kantlös” tonansats där musiken 

bara flödar. Att spela nära slagkärnan ger en vassare tonansats. 

• Europeiska orkestrar har ofta en betydligt senare tajming än 

amerikanska. 

I artikeln uttalar sig också en jazzbasist där han bildat sig uppfattningen att 

klassiska musiker och jazz/rockmusiker förhåller sig till puls på olika sätt. 

De förstnämnda reagerar på pulsen medan de sistnämnda internaliserar 

pulsen. (min översättning) 

Orchestra delay 

I diskussionsforumet Quora ställs frågan Why do some orchestras appear to 

lag behind the conductor?. 

Några av de förslag som presenteras är: 

Vid ett framförande använder alla orkestrar sin ”flockinstinkt” för att hålla 

samman. Endast musikerna på första raden kan se dirigenten och musiken 

och generellt är de för upptagna med att hantera sina instrument och att 

lyssna in till sina medmusiker. I komplex polyrytmisk musik behövs en 

dirigent men för de flesta framföranden kan orkestern startas av 
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konsertmästaren. 

Clark Battle, elektroakustisk instrument designer 

Ett annat svar handlar om att vissa dirigenter inte har den typen av nedslag 

som ingjuter självförtroende i musikerna att våga spela på slaget. 

Jamie Pullman, f.d. klassisk musiker 

Fördröjning av ljudet. Man ser rörelsen, orkestern spelar på slaget men 

ljudet kommer något senare. Framförallt märkbart utomhus eller i avlånga 

konsertsalar. 

Claire Callahn, Violast, orkester- och kammarmusiker, ingenjör 

Det finns en stil inom orkesterspel att låta sig bli inspirerad av dirigenten 

men lämna ifrån sig ljudet i sin egen tid. 

Laurence Paine, f.d. student på Royal Academy of Music 

Det har att göra med hur dirigenten preparerar orkestern i varje rörelse. 

Varje dirigent måste överföra sin intention in i sin rörelse. Vissa gör detta 

så tydligt i sitt förberedelseslag att musikerna vet exakt när de ska börja 

spela och har hunnit få en enad syn på hur det ska låta. En del dirigenter 

ger denna information i nedslaget varpå orkestern måste invänta detta för 

att hinna tolka. Ibland ändrar dirigenter positionen av sina slag i 

förhållande till orkestern. I t.ex. en marsch kan den vilja ligga samtidigt 

med musiken för att hålla den drivande karaktären vid liv medans i 

långsammare romantisk musik tillåta orkestern att spela efter slaget för att 

skapa en känsla av att bli dragen och av att ge musiken en viss vikt. 

Vanamali Medina (Quora 2018, min översättning) 

Sammanfattning tidigare forskning och litteratur: 

Seaman (2013) föreslår att 

• fördröjningen hos orkestrar historiskt kan vara en följd av Liszts och 

Wagners romantiska uttryck där dirigeringsgestiken övergick till att 

uttrycka mer musikaliska former än tydliga slagfigurer. 

• sen tajming är en musikalisk effekt medvetet utlärd och etablerad av 

dirigenten Arthur Nikisch. Orkestrar spelade antagligen generellt 

mer på slaget innan dess. 

• fördröjningen kan skapa ett vackrare ljud. 

• större instrument med långa strängar och rör behöver längre tid på 

sig för att ljuda. 

Colin Davies anser att 

• rytmiskt komplex musik kräver spel närmare slag och att man 

genom att välja sådan repertoar kan få sin orkester att börja spela 

med mer tidig tajming. 
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• om bakre sektioner som slagverk, kontrabasar och brass spelar på 

slaget så skapar det en självsäkerhet i hela orkestern som bidrar till 

ett tryggare spel. 

• konsertmästare, timpanist och stämledare inom de olika sektionerna 

är av stor betydelse för tajming. 

• långsamma tempi skapar senare tajming. 

• uppfattningen om ”var” ett slag är är också en faktor som skapar sen 

tajming. Ett flödande slag hos dirigenten skapar större samtidighet 

än ryckiga slag som stannar upp. 

Andersson (2013) anser att 

• symfoniorkesterns klangstorlek 

• de olika instrumentens varierande tonansatser 

• de olika instrumentgruppernas funktioner (förgrund, bakgrund) 

• det fysiska avståndet mellan de olika instrumenten 

• stråkinstrumentens inneboende tröghet i att alstra ljud 

påverkar tajmingen mellan dirigent och orkester. Dessa bör alltid sträva 

efter en så närliggande precision som möjligt. Han skriver också om 

orkestermusikernas många fokus såsom gentemot dirigent, stämledare och 

närmaste stämkamrat samt hierarkin dem emellan. 

Dahl (2003) tar upp 

• orkesterns vana 

• stråkmusikers tid att lyfta stråke och få ljud i strängarna 

• syn på dirigentens kompetens 

som faktorer som kan styra tajmingen. 

Solyom (2018) tar upp betydelsen av tillit mellan orkester och dirigent. 

Dirigenten måste lyssna in till de musiker hen vill ska vara en förebild för 

orkestern och själva slagkärnorna ska endast bekräfta det musikaliska flödet 

som musikerna redan känner till. Ledningen av orkestern sker i 

förflyttningen mellan slagpunkterna. 

Forskningsartiklar av 

Luck & Toiviainen (2006) 

• registrerar att orkestern svarar sent och att dirigent och ensemble är 

som mest samtidiga vid ritardando samt vid hög hastighet i höjdled 

av slag. 

• anser att anledningen till ensemblens fördröjning är oklar men en idé 

kan vara att ensemblen skapar en egen inre tröghet. 

Luck & Sloboda (2007) visar att 
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• synkronisering mellan dirigent och ensemble var som störst när 

ensemblen bestod av dirigentstudenter, följt av musiker och därefter 

icke-musiker. 

• slagfigurers ettor gav större synkronisering än tvåor och treor. 

• snabba tempi visade på större synkronisering än långsamma tempi. 

• nybörjardirigent fick ut större samtidighet än erfaren dirigent. 

Några troliga förklaringar till dessa resultat är att 

• dirigentstudenter har mer kunskap om vad som karaktäriserar ett slag 

och att de besitter en större känslighet för rörelseinformation i andra 

dirigenters gestik. 

• nybörjardirigenten var sämre på att slå slag i jämnt tempo vilket i sin 

tur kan ha fått respondenterna att behöva fokusera mer för att avgöra 

var slaget låg. 

Jay Friedman (2004) anser att 

• brassektionen är senare än övriga orkestern genom att de inte förstår 

hur deras egen klang fortplantas genom orkestern. 

• det är omusikaliskt att spela ”tidigt” i adagio tempo. För karaktärens 

skull vill man vara sen i tajmingen. Detta skapar mest sostenuto. 

• man inte generellt ska spela sent efter slag. Detta är ett sätt att färga 

musiken liksom dynamik eller frasering. Man kan få upplevelsen av 

musikens tempo att låta snabbare eller långsammare genom sitt 

förhållningssätt till slaget trots att man tagit samma puls i båda 

fallen. 

Esa-Pekka Salonen (2013) menar att 

• orkestrar ofta etablerar sin egna tajming, men att den går att ändra 

efter dirigentens preferens. 

• anledningen till att musiker kan spela samman med dirigenten är alla 

människors erfarenhetsmässiga förståelse av tyngdaccelerationen i 

fritt fall. 

Nättidningen The Strad (Johnson 2018) föreslår att sen tajming orsakas av 

många olika bakomliggande faktorer. Några av dessa är att 

• lägre instrument som kontrabas, cello och brass verkar ha en 

benägenhet att vara sena då det tar längre tid att få ton i dessa 

instrument. 

• instrumentalisternas första lojalitet är gentemot ensemblen och inte 

dirigenten. 

• risktagande vägs mot bekvämlighet och trygghet. Man vill inte spela 

först och göra bort sig. För att säkra detta väntar man in hela slaget 

så man har tid att undersöka detta samt väntar in kanten av hela 

orkesterns gemensamma klang för att inte spela först. 
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• spara energi genom att inte behöva studera dirigenten med fullt 

fokus hela tiden utan mer använda denne som inspiration. 

Dirigenten JoAnn Fallettas (Bennett 2018) tankar om sen tajming: 

• orkestern kan skapa ett vackrare ljud. 

• det finns mer tid för musikerna att studera hela slaget. 

• musikalisk karaktär: 

o långsam och uttrycksfull musik skapas av sen tajming. 

o att spela nära slaget ger vassare tonansats. Stråksektionen har 

en senare ansats. 

• tradition: europeiska orkestrar har oftare en senare tajming än 

amerikanska orkestrar. 

Jazzbasists åsikt om olika musikers förhållningssätt till puls: 

• jazzmusiker internaliserar en puls. Klassiska musiker reagerar på 

puls. 

Enligt några röster i diskussionsforumet Quora (2018) beror sen tajming på 

• att orkestern använder flockinstinkt när de spelar. 

• att vissa dirigenter ej ingjuter självförtroende i musikerna att våga 

spela på slaget. 

• att ljudet har en naturlig fördröjning genom sin fortplantning i 

rummet. 

• tradition inom orkesterspel genom att låta sig inspireras av 

dirigenten och lämna ifrån sig ljudet senare. 

• hur dirigentens intention prepareras i förberedelseslaget. 

• att dirigenten ändrar karaktär på sina slag beroende av musikstil 

vilket gör det mer lätt/svårt att vara tillsammans. 

 

Sammanfattande text och reflektion över litteraturdelen 

Det är flera författare som belyser fenomenet sen tajming som en tradition 

inom orkesterspel. Både Seaman, Dahl, Friedman, Salonen, Falletta och 

Paine (Quora) belyser detta men det är endast Seaman som tar upp idén om 

att det härstammar från ett inlärt beteende i koppling till dirigenten Arthur 

Nikisch samt romantiska ideal från Wagner och Liszt. Att fenomenet skulle 

vara kopplat till instrumentens tröghet att skapa ljud är något som både 

Seaman, Andersson, Dahl och Johnson ansluter sig till. Detta anses kopplat 

till stråkets tonansats som är långsam och insvängande samt att större 

instruments strängar och klockor tar längre tid att få ljud i. Friedman 

framhåller att brassektionen är sen men inte p.g.a. tonansats utan p.g.a. att 

musikerna inte vet hur ljudet fortplantar sig framåt i rummet, d.v.s. avstånd 

och placering som en faktor. Att avståndet från dirigenten skulle spela roll 

känns som en trolig teori, men att detta skulle påverka just brassmusiker mer 

än andra musiker ställer jag mig frågande till. Det är ju ingen musiker i 

orkestern som kan höra sitt ljud ett antal meter framför sig och varför skulle 
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just brassektionen sticka ut jämte en annan instrumentgrupp som sitter på 

samma avstånd från dirigenten? Avstånd som en aspekt tar även Johnson 

upp och förkastar idén då han själv upplevt ett kontrabassolo (basisten 

placerad långt ifrån dirigenten) spelas mycket tajt i förhållande till 

dirigentens slag. Han tar även upp att musikerna självmant bör kunna 

kompensera för avståndets inverkan på tajmingen. Andersson sällar sig till 

avståndet som en aspekt av sen tajming och Davies anser att bakre sektioner 

bör spela på slaget för att ge orkestern en trygghet och självsäkerhet i sitt 

spel. En annan ingångsvinkel på detta ämne är psykologiska aspekter. 

Andersson talar om hierarki mellan dirigent, stämledare och musiker i 

orkestern. Dahl tar upp att orkestern kan komma att värdera kördirigenter 

och orkesterdirigenter på olika sätt då det finns fler dirigenter inom 

körfacket som är behäftade med amatörkörer än det finns dirigenter inom 

orkesterfacket som är behäftade med amatörorkestrar. Solyom talar om tillit 

mellan orkester och dirigent och att orkestern måste känna att dirigenten ger 

slag som bekräftar det musikaliska flödet samt inte ger missvisande 

information. Aspekten av hierarki eller inställning till dirigenten har jag 

upplevt extra tydligt vid några tillfällen. Dels under utbildningen på KMH 

där man själv försöker visa något som inte besvaras av ensemblen, varpå 

läraren träder in och dirigerar en passage och direkt ger det respons i 

ensemblen. Självklart kan det vara svårt att separera vad i responsen som 

reflekterar en bättre slagteknik och vad som reflekterar en större respekt hos 

ensemblen att följa en professor än att följa en student men min upplevelse 

har varit att ensemblens fokus förändrats. Ett annat tillfälle när man till 

synes får en mycket fokuserad ensemble är vid provdirigeringar eller vid 

dirigentvikariat i körer. Viljan att läsa av dirigenten och kanske nyhetens 

behag över en okänd dirigent kan tänkas skapa detta fokus. Ironiskt nog har 

jag vid flera av dessa tillfällen sett att kören tittar intensivt på mig för att 

följa men där kanske en tredjedel följt mig och övriga inte svarat på inputen 

trots att jag tycker jag gett uppenbart tydliga slag i fråga om vissa aspekter. I 

de specifika fall jag tänker på har det handlat om fyrstämmiga amatörkörer 

men med större erfarenhet av att sjunga tillsammans. Kanske har de helt 

enkelt inte en kunskap om vissa slags uttrycksmässiga betydelse eller så var 

jag inte så tydlig som jag trodde. Kanske vilar vi dirigenter på en 

inneboende tro om att vårt uttrycksätt intuitivt ska förstås av alla men 

kanske borde man inom sina egna grupper undervisa mer om dirigering och 

olika slags betydelse? Samtidigt som jag själv inför en bra dirigent kan 

tycka att jag ibland blir ledd med sådan tydlighet att det skulle vara svårt att 

musicera på ett annat sätt. Men detta är ju enbart min reflektion över min 

egna respons och det är ju inte säkert att den motsvarar den i mitt tycke gode 

dirigentens fulla intention. En annan aspekt jag reflekterat över som 

körsångare är att dirigenter med ett flödigt avrundat dirigeringsslag hos mig 

skapar ett mer avslappnat sångsätt än en dirigent med mer precision och 

kant på slagen. Jag upplever att den förstnämnda stilen ofta skapar en senare 

tajming hos ensemblen. Luck & Toiviainen talar om att orkestern verkar 

skapa en ”egen inre tröghet” men har ingen förklaring till varför det blir så. 

Johnson har tre teorier på detta område. Musikernas lojalitet är gentemot 

ensemblen i första hand och gentemot dirigenten i andra hand. Musikernas 
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risktagande står alltid i kontrast mot bekvämlighet. Man vill inte göra bort 

sig genom att spela innan alla andra. Slutligen spar man energi genom att 

inte konstant ha sitt fokus till 100% på dirigenten utan snarare gå in och ut 

ur krävande fokustillstånd kopplat till musikens svårighetsgrad. Några röster 

från Quora talar om flockinstinkt samt dirigentens kapacitet att ingjuta 

självförtroende hos musikerna som psykologiska faktorer. En sista aspekt 

som tas upp av flertalet författare är musikens karaktär och tempo. Långsam 

uttrycksfull musik tar sig uttryck genom en senare tajming och bör så göra, 

men Friedman poängterar bestämt att detta bara är ett uttrycksmedel av 

många och inte bör användas som ”standardtajming”. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på varför olika ensembler har 

olika tajming samt att få förståelse för vilka faktorer som styr detta 

fenomen. 

Som en förlängning av detta hoppas jag för egen del få kunskap om hur jag 

kan eller bör förhålla mig i mötet med olika körer och orkestrar i mitt 

kommande yrke som kyrkomusiker. 

Min huvudfrågeställning är: Hur kommer det sig att skilda ensembler har 

olika tajming? 

Mina delfrågor är: Vilka faktorer styr denna tajming? samt Vilka för- och 

nackdelar finns med en senare tajming 

• för musiken i sig? 

• för musikerna i sig? 

• för dirigenten? 

Material och metod 

Jag gick in i det här arbetet utifrån tre ingångar. Den första delen består av 

diskussionsmaterial från Klassiskt forum på KMH. Den andra delen var ett 

försök att skapa filmer som skulle användas som jämförelsematerial till 

intervjuer. Jag filmade fem dirigenter som arbetar med kör, orkester eller 

både och. P.g.a. flera omständigheter som rättigheter att använda materialet 

för visning, svårigheter att jämföra dirigenter utifrån deras olika ensembler, 

olika repertoar, olika bakgrund mm. Valde jag slutligen att inte ta med 

filmklipp vid intervjuerna utan enbart ställa frågor kring fenomenet utifrån 

respondenternas egna upplevelser. Den tredje delen består av intervjuer med 

sju personer; tre orkestermusiker, två körsångare samt två dirigenter varav 

en är kyrkomusiker och en är orkesterdirigent.  
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Klassiskt forum 

Den 23 november 2017 höll jag en presentation av mitt uppsatsämne på 

KMH under Klassiskt forum där mastersstudenter får chansen att 

introducera och diskutera sitt val av uppsatsämne. Presentationen inleddes 

med ett antal videoklipp tagna från Youtube föreställandes olika dirigenter 

som ledde orkester eller kör och där tajmingen mellan ensemble och dirigent 

varierade betydligt. Mitt mål med denna presentation var att från lärare och 

elever få igång en diskussion och reflektion kring följande frågor: 

• Vilka faktorer kan tänkas ligga bakom en ensembles tajming? 

• Vilka för- respektive nackdelar finns det med en sen tajming för 

o musiken i sig? 

o musikerna? 

o dirigenten? 

Reflektionerna från detta forum utgör den första undersökningsdelen i denna 

uppsats. 

Medverkande i forumet var: 

Professor kördirigering 

Lektor klassisk sång 

Adjunkt Institutionen för klassisk musik, utbildad tubaist 

Professor saxofon (klassiska institutionen) 

Student kandidat åk1 kördirigering 

Student kandidat åk 2 kördirigering 

Student master åk 2 sång, tidig musik 

Student kandidat åk 1 sång, tidig musik 

Student master åk 2, klassisk sång 

Student master åk 1, slagverk 

Enskilda intervjuer 

För att samla in data om fenomenet tajming har jag genomfört 7 stycken 

intervjuer med personer aktiva som yrkesmusiker, studenter på 

musikhögskola eller amatörmusiker. Jag har gjort ett strategiskt urval av 

personer jag velat intervjua genom att välja musiker med olika inriktning 

vad gäller instrument/sång/dirigering, kön, ålder samt grad av 

professionalism/antal år i yrkeslivet. Respondenterna består av tre kvinnor 

och fyra män. Alla har erfarenhet av att musicera i eller tillsammans med 

ensembler på både amatör- och professionell nivå. Alla har erfarenhet av att 

musicera tillsammans med orkester. 
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Intervjuerna är semistrukturerade och har utgått från ett frågeformulär. Jag 

har tagit mig friheten att ställa följdfrågor när incitament har väckts samt 

även låtit respondenterna ställa frågor till mig när sådana uppkommit. 

Intervjuerna har spelats in och transkriberats. Respondenternas svar har 

fråga för fråga sammanställts i resultatdelen. I vissa fall har jag försökt 

extrahera specifika svar på frågan från varje person och i andra fall har jag 

försökt sammanfatta respondenternas svar. Enkäten sinns som bilaga 1. 

Respondenter 

De intervjuade personerna är följande: 

Respondent A: 

Kontrabasist 

Åldersgrupp 20–30 år 

Student mastersnivå 

Yrkesverksam sedan 10 år tillbaka 

Respondent B: 

Slagverkare, student mastersnivå 

Åldersgrupp 20–30 år 

Student mastersnivå 

Yrkesverksam sedan 20 år tillbaka 

Respondent C: 

Oboist, frilansande musiker 

Åldersgrupp 40–50 år 

Yrkesverksam sedan 19 år tillbaka 

Respondent D: 

Körsångare och musikvetare, korist på hög amatörnivå 

Åldersgrupp 50–60 år 

Amatörmusiker sedan 42 år tillbaka 

Respondent E: 

Körsångare, professionell nivå 

Åldersgrupp 40–50 år 

Yrkesverksam sedan 9 år tillbaka 

Respondent F: 

Organist med fokus på kördirigering 

Åldersgrupp 60–70 år 

Yrkesverksam sedan 36 år tillbaka 

Respondent G: 

Orkesterdirigent, lärare på musikhögskolenivå 

Åldersgrupp 60–70 år 

Yrkesverksam sedan 44 år tillbaka 
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Kritik av material och metod 

Vad gäller val av material och metod så har jag försökt att göra ett 

heterogent urval av respondenter utifrån aspekterna kön, ålder, tid i yrkesliv 

samt instrumental inriktning. Dock är antalet respondenter i min studie så få 

att några generella slutsatser är svåra att göra utefter dessa parametrar. I 

vissa frågor kan svar som har med instrument att göra vara relevant. 

Man kan säga att valet av respondenter också tangerar ett 

bekvämlighetsurval i fråga om att alla musikerna befinner sig i samma stad, 

till viss del kan ha varit i kontakt med samma lärare under utbildningstiden 

och till viss del med samma orkestrar som referens. I vissa frågeställningar 

kan denna gemensamma tillhörighet ge tyngd åt svaren t.ex. att en viss 

orkester verkar ha ett visst karaktärsdrag. I andra fall kan det gemensamma 

sammanhanget ge svar som inte är generaliserbara utanför denna miljö. Att 

göra en större studie där respondenterna tas från mer skilda sammanhang, 

kommer från olika utbildningssäten och lever i olika ”musikaliska kulturer” 

skulle ge en större tyngd åt en sådan här undersökning. 

Jag testade inte mina intervjufrågor i en förstudie innan jag utförde 

intervjuerna. I efterhand tänker jag att detta skulle gett mig underlag att 

precisera frågorna bättre samt förbereda mig själv på hur de kunde komma 

att tolkas av respondenterna. Vad jag förstått under denna undersöknings 

gång så har fråga 2 och 3 ofta tolkats som samma fråga medan jag från 

början tänkt att det ligger en viss skillnad i dessa frågor. För min egen del 

skulle en förintervju också varit bra för att träna mig själv i att presentera 

frågor på ett likartat och neutralt sätt. Jag upplevde under processen att det 

var lätt att dras med i det sociala samspelet som skapas med specifika 

personer och detta skulle kunna tänkas ha inverkat på samtalet. Jag 

uppskattar just intervjun som metod genom att man kan följa 

respondenternas tankar och associationer som förhoppningsvis ger en mer 

heltäckande bild än om de fått en enkät att ringa in svar på. Samtidigt har en 

del resonemang gått i repris och förhållandet mellan den tid som lagts och 

det som faktiskt sagts kan bli lite skev. Detta skulle eventuellt kunnat lösas 

med färre och mer preciserade frågor från min sida samt att jag skulle 

kunnat vara mer aktiv och styrt samtalet under intervjun. 

En intervju är genomförd över Skype och de övriga på olika platser såsom i 

övningsrum, kontor och mötesrum. Eventuellt skulle sådana här faktorer 

kunna spela in om de påverkar respondenterna i frimodighet över att 

uttrycka sig och i ett strikt forskningssammanhang hade man önskat att 

intervjusituationen var densamma för alla respondenter. 
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Resultat 

Jag har valt att dela upp resultatdelen i två delar. Den första behandlar 

svaren från klassiskt forum och den andra delen behandlar svaren från de sju 

intervjuerna. I båda delarna görs en sammanfattning av resultaten. 

Resultat Klassiskt forum 

De förslag/svar som gavs till frågan Vilka faktorer kan ligga bakom en 

ensembles tajming i förhållande till sin dirigent? var följande: 

• En hög kompetens och bonding i en ensemble gör att de har 

förmågan att musicera tajt men sent. Amatörensembler har ofta en 

tendens att ”vilja göra rätt” och kan därför bli nitiska med att vara på 

slaget. 

• Ensemblen bildar sig en egen tajming. 

• Lyssnande till ensemblen styr tajmingen. 

• Ensemblens gemensamma ensembleerfarenhet. Att de spenderat 

mycket tid på att musicera tillsammans och därför känner varandras 

musikalitet. Hur skulle det bli om man lät amatörer musicera 

tillsammans betydligt oftare? 

• Ensemblen är van vid en specifik dirigent och dess slagteknik vilket 

i sin tur formar ensemblens tajming. 

• Dirigenters olika preferenser, t.ex. 

▪ Daniel Harding – ber kören sätta konsonanter tidigt 

för att vokaler ska vara i tid med orkestern. 

▪ Esa-Pekka Salonen – ber kören vara laid-back för att 

tima orkestern. 

• Spänning i klang/musiken. (Alltså ej tempot i musiken) En högre 

spänning i klangen fordrar längre laddningstid. 

• Klangen styr tajmingen. Har musiken en hård eller mjuk ansats? 

• Karaktären på musiken. Staccato eller legato. 

• Sångare (och instrumentalister) behöver en viss preparationstid i sitt 

instrument. Om en sångare har en konsonant eller vokal vid ansatsen 

så kräver detta olika preparationstid. 
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• Olika instrumentgrupper har olika ansatser vilket ger olika ansatstid. 

Sammanfattning Klassiskt forum 

Sammanfattningsvis pekar svaren mot 3 olika områden: 

• ensemblespecifika aspekter 

• musikens ansats/klang  

• instrumentens preparationstid 

De förslag/svar som gavs till fråga 2 om för- och nackdelar med sen tajming 

var följande: 

Fördelar:  

• För musiken: 

o Låter bättre 

o Lättare att lösa upp spänningar 

• För instrumentalisterna/sångare: 

o Tajmingen inom ensemblen blir bättre 

• För dirigenten: 

o Styrandet delas upp mellan ensemble och dirigent 

Nackdelar: 

• För musiken: 

• För instrumentalisterna/sångare: 

o Svårt vikariera instrumentalt i ensemble med sen tajming. 

o Sölig akustik kan ställa till körens synk om man inte har en 

tydlig ”pulspunkt”. 

• För dirigenten: 

o Kan skapa stress och osäkerhet på sig själv. 

Resultat enskilda intervjuer 

I denna del kommer jag att citera och/eller sammanfatta respondenternas 

svar på intervjufrågorna var för sig. Fråga 1-3 samt 6 återfinns i texten. 

Fråga 4-5 återfinns som bilaga 2. 

1. Har du upplevt att olika ensembler du musicerat i/dirigerat har 

haft olika tajming i förhållande till dirigenten? 

Alla tillfrågade svarade ja på denna fråga och de flesta upplevde olika typer 

av tajming varje gång de bytte ensemble. Respondent E svarade att hen 

upplevde att hens huvudsakliga ensemble (Radiokören) inte har en fast 

tajming utan anpassar sig till den dirigent som leder dem. 



25 

2. Hur kommer det sig att skilda ensembler har olika tajming? 

Respondent A 

Anser att det har att göra med vilka personer som innefattas av ensemblen 

och hur deras energi skapar olika tolkningar av musicerandet samt vem som 

spelar vad och var. I vissa fall spelar det ingen roll vad dirigenten gör för 

att gruppen har en annan energi, och i vissa fall sammanfaller gruppens 

och dirigentens energi. När detta händer är det lättare att ändra sitt tänk 

för var på slaget man hamnar. Det handlar om samspel mellan alla. Alla 

olika musiker måste hitta sin roll, vad de ska göra och vem som tar 

ledningen. Om det är så att det finns en osäker person på ledarposition, t.ex. 

konsertmästaren, så är det oftast någon annan som tar initiativet outtalat. 

Respondent B 

Anser att olika traditioner har skapats inom olika orkestrar. Om man jämför 

t.ex. opera och symfoniorkester så har man i opera fler aspekter att förhålla 

sig till. Man kanske måste vänta på sångare och föreställningarna blir aldrig 

likadana. Det blir en mer flexibel kontext där t.ex. sångaren kan vilja dra på 

någonting och då måste dirigenten följa sångaren, och konsertmästaren följa 

dirigenten och musikerna följa konsertmästaren. Jämfört med om man bara 

sitter på scenen, då blir det mer bara spela en låt. Men jag kan inte riktigt 

svara på varför det är en skillnad mellan liknande orkestrar, men jag tycker 

det är en liten skillnad mellan att spela i Göteborgssymfonikerna jämfört 

med Radiosymfonikerna. Det kanske är en form av tidigare tradition som 

kommit. 

Respondent C 

Anser att ju större orkestrar desto senare tajming. Beroende på vilka 

instrument som är där så kan tajmingen påverkas väldigt mycket. 

Blåsorkestrar tenderar att vara mer på slaget än en symfoniorkester som 

ligger efter slaget. Och har man med en kompgrupp så måste man ligga på 

pinnen helt, eller ja då är alla med slagverket i kompgruppen och då får 

dirigenten följa kompgruppen vilket gör att man blir mycket mer precis. Det 

är stor skillnad. 

Respondent D 

Anser att det har med själva syftet med ensemblen att göra. Har man en 

elevensemble så är det svårt för dem att sjunga på något annat än slag för 

eleverna har inte utvecklat tillräckligt med självmedvetande och 

självförtroende. Själva ensemblen har inte heller utvecklat en egen puls. När 

man har andra ensembletyper t.ex. vuxna i en amatörkör eller en 

semiprofessionell kör tillsammans med professionella musiker så finns det 

andra möjligheter till ett dynamiskt samspel mellan dirigenten, individerna i 

ensemblerna och solisterna. Barn har inte den medvetna möjligheten så då 

gäller det att vara på slaget. Så det kan både vara både en pedagogisk sak 

och en professionell ensembleanda som kan påverka. 

Följdfråga: Vuxna amatörsångare då? 

Om man bortser från personliga problem som att andas i tid, formulera och 
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forma tonen, uppmärksamheten osv. Där finns det individuella problem och 

förmodligen är det svårt för en amatörensemble att utveckla en egen 

identitet så att den även påverkar rytmen. Det är nästan som en egen 

andning gissar jag. Min gissning är att amatörensembler inte har den 

potentialen. 

Respondent E 

Det enda jag riktigt kan tänka på är att jag tycker dirigenter är olika lätta att 

förstå. Jag tror faktiskt att samtliga dirigenter vill att man ska vara på slaget. 

Är det inte så att de upplever att saker och ting är ur kontroll om ensemblen 

kommer sent? 

Vi är extremt tränade i att lyssna sidledes. Det kommer ju oftast inte huller 

och buller det vi gör. Det ska ju vara samtidigt och helt instinktivt efter att 

ha gjort det i så många år så vill man vara samtidigt. Så man reagerar hela 

tiden på det som man hör, känslan från kompisarna, andningarna och de här 

olika sakerna lika mycket som den input man får framifrån (dirigenten). 

På någon sorts mikronivå vet man hela tiden hur kollektivet gör och vi är ju 

ändå såpass få jämfört med en symfoniorkester så vi har ju lättare att känna 

in varandra som en helhet medan de kanske om de känner sig osäkra har 

lättare att kolla in konsertmästaren som alltid är samma än många olika 

gästande dirigenter. Vi hade en gästande dirigent häromdagen där jag tyckte 

det var väldigt lätt att sjunga på dennes slag och att vi var samtidiga. Så sa 

jag detta till en av mina kollegor och hon höll med om att vi var samtidiga 

men tyckte vi låg efter dirigentens slag. Så där undrade jag hade hon rätt 

eller hade jag rätt? Vad var det som gjorde att vi tyckte olika? Hur mycket 

är för sent och vad är exakt på slaget? Sen tycker jag ibland, andra dirigenter 

t.ex. orkesterdirigenter, de vevar lite och det går runt i cirkel och man vet 

inte riktigt vad det är. Det är som om de medvetet söker någon sorts 

luddighet där vi tillsammans som ensemble får vara i det här. I början av 

min tid här i kören och man fick jobba med de här stora dirigenterna som 

hade dirigerat massa och skapat sig en egen stil, vissa är väldigt tydliga och 

det är jättelätt att se vad de gör medan andra anar man knappt vad de gör. 

Men det funkar ändå. Om man är van vid prydliga kördirigenter som slår ett, 

två, tre, fyra så tar det en stund innan man förstår vad som pågår och man 

avkodar vad som händer där framme på pulten. Men jag vet inte om 

orkestermusikerna har någon vana av att det är lite flytande eller om de 

tycker illa om när det är så. Det vore intressant att veta vad de tycker om det 

där. Jag tror att professionella ensembler på något sätt är senare än 

amatörensembler. Jag tror detta kan bero på att amatörer är mer vana vid att 

titta framåt än att lyssna i sidled. Sedan som sångare vill man att rösten ska 

hamna rätt och att andningen därför är viktig. Jag tror att amatörkorister 

kanske inte har så höga krav på det. Som sångare har man mer behov av viss 

förberedelse för fraseringen och för röstens skull. Får man inte det så tar 

man sig det. 

Respondent F 

Om vi bara pratar om kör så tycker jag om när de kommer på slaget för det 

samlar ihop och det är också då du verkligen kan styra kören. 
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Sedan kan det också vara ett förhållande till vilken stil man sjunger. Den 

tidiga musiken, renässans och barock, den är ju väldigt pulsstyrd. Medans ju 

längre tid framåt man kommer, romantiken och så, så är det ju mycket mer 

flytande och inte alls så precist. Så tycker jag också det är med de 

orkestermusiker man har att göra med. Jobbar du med barockmusiker så är 

de oerhört styrda utav tajming. De är dödkänsliga, ”Nej, men nu sackar du 

där. Menar du det eller?”. De är jättekänsliga och kan vara på mig som 

dirigent och ifrågasätta vad jag håller på med. Medan min erfarenhet från 

när jag gjort lite större verk t.ex. Brahms Requiem och Verdi Requiem med 

stor orkester och stor massa. Ska man då slå in det där slagverket, och då 

slår man ”bom” och då kommer det nästan på off-beat. Det är som att det 

blir en tröghet i musiken när den är större. Också tänker jag att det är olika 

sätt att lyssna. 

En gång skulle jag göra Vivaldis Gloria som ju inte är ett så märkvärdigt 

verk alls, men med musiker ur Kungliga Filharmonikerna. Skitbra musiker 

men jag fick ju aldrig dit dom där jag ville. De kom aldrig på slaget och till 

slut gav jag bara upp. Jag hade inte tid och då jag inte kände dem så väl så 

vågade jag inte komma där och mästra. Jag kände av att jag fick hålla en 

balans där. De gjorde inte som jag ville så jag gav upp och det blev en 

ganska smetig version. Det blev fint det också. Oboisten skulle spela ett 

oboesolo och han spelade så långsamt och till slut gav jag bara upp och han 

fick sköta det där själv. Det blev jättevackert det han gjorde men det var inte 

som jag ville ha det. Och inte någon barockpulsation heller. 

Följdfråga: Hamnade ni någon gång i en diskussion om att du ville ha dem 

med på dina slag? 

Ja, det sa jag. Också tänkte jag i mitt stilla sinne att nu tänker de: ”Jaja nu är 

det en sådan där kyrkomusiker som vill göra barock och jaja vi gör väl som 

hen säger då.” De är alltid lite sena. Det är som att de får en input och sedan 

så ska de lyssna in sig var de ska någonstans. Lyssnar ihop sig med övriga 

instrument. Något sånt. 

Följdfråga: Hur påverkar det dig som dirigent? 

Jag blir ju mycket mera osäker. Jag förstod inte hur jag skulle kunna driva 

dem till det som jag ville. Jag fick liksom försöka hitta en annan väg att gå. 

Jag föll mera i deras händer. Men det var just i denna lilla ensemble. Sedan 

när jag stått och gjort de här större verken då har jag inte känt av det på det 

sättet. Men i det här lilla sammanhanget så blev det så tydligt hur sega de 

var. Jag har för mig någon sagt till mig att just ”Filharmonin, det är så segt 

där. De kommer så efter slaget.”. Sedan är ju inte jag dirigent på det sättet. 

En driven dirigent har säkert någon metod för hur man vill ha det och kan 

säkert mera kring den sortens problematik. 

Följdfråga: Tänker du att ensemblerna etablerar en egen tajming oavsett 

vilken dirigent som står framför dem, att de på något sätt skapar en egen 

identitet? 

Lite så. Också tänker jag också att de kanske inte litar, eller att det finns de 

som tänker att ”Jag kan inte spela med en kyrkomusiker för de är inte 

tillräckligt bra.” Jag tror inte vi behöver möta det så mycket här i Stockholm 

för det görs så mycket kyrkomusik men jag har märkt det en del ute i landet 

när man pratar en del att vi inte är kompetenta nog. Då kanske det blir att 
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man som musiker från en professionell orkester tar saken i egna händer och 

bryr sig inte så mycket vad dirigenten gör. Var det där börjar och slutar och 

hur spelet är, är lite svårt att avgöra. Vad gäller filharmonin så tror jag inte 

heller att de är jättevana vid att vara ute. Det är inte de i stan som gör de 

flesta orkesterjobben i kyrkorna. Det är det andra som gör som kanske är 

mer vana. 

Respondent G 

Det är en stor och väldigt intressant fråga. Det beror på många faktorer. Jag 

tror att väldigt mycket beror på dels dirigentens gestik och även 

konsertmästarens sätt att vidarebefordra de impulser som kommer ifrån 

dirigenten. Nu tänker jag mest på en symfoniorkester men även 

stråkorkester och blåsorkester. Kanske framförallt symfoniorkester där 

konsertmästaren har den här viktiga rollen. 

Det här med dirigenten och konsertmästaren är lite av en annan fråga, inte 

så mycket det akustiska. Det är hur dirigentens gestik liksom framkallar 

respons. Man kan göra det på väldigt många olika sätt och t.ex. blåsorkestrar 

brukar svara mycket mera omedelbart på ett inslag ifrån dirigenten än en 

stråkensemble. Beroende på framförallt den sortens insvängning de har på 

sina toner som är annorlunda. De bästa orkestrar spelar alltid tillsammans 

med sin konsertmästare. Det är regel nummer ett. Dirigentens gestik låter 

ingenting men konsertmästaren spelar toner som klingar och då måste hela 

orkestern så att säga spela tillsammans med konsertmästaren. Och hur 

konsertmästaren så att säga vidarebefordrar dirigentens impulser kan vara 

olika beroende vilken person som sitter på den stolen. 

Följdfråga: Min tanke har varit att vissa ensembler eventuellt etablerar en 

egen tajming som de mer eller mindre bibehåller oavsett vilken dirigent som 

står framför dem. Tänker du att det är ett fenomen som du har stött på eller 

är det något du inte tror på? 

Jag tror på det i viss mån. Jag tror att orkestrar säkert utvecklar en viss 

grundtajming oberoende av vem som leder dem, men samtidigt kan en ny 

dirigent påverka detta. Utan att trampa någon på tårna så kan man över tid 

skapa en situation som man själv tycker är mer gynnsam för samspel. Men 

man ska samtidigt ta hänsyn till orkesterns egna rytm så att säga så det är 

svårt att vara kategorisk. Man måste vara flexibel och beroende på hur länge 

man ska jobba med en orkester. Jag har aldrig funnit det särskilt 

problematiskt med att komma till en professionell orkester. Alla 

kompromissar lite så att säga i en ny verklighet med dirigent och orkester 

och min övertygelse är att man finner sig ganska snabbt om det finns en 

positiv atmosfär där orkestern vill vara dirigenten till mötes och tvärtom att 

dirigenten inte heller bara vill gå sin egen väg oberoende av vad den finner i 

ensemblen, utan att den ”Okej, såhär funkar ni”. Placeringen av orkestern 

kan vara en faktor men man bör nog som dirigent försöka anpassa sig till 

den sättningen som orkestern är van vid och det förhållandet till 

konsertmästaren som orkestern utvecklat under många år. 
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Sammanfattning 

• Gruppen kan ha en egen energi frikopplad från dirigenten. 

• Olika orkestertraditioner som skapats över tid. 

• Orkesterns storlek och instrument. 

• Olika potential och självmedvetande för att kunna utföra musiken 

mer eller mindre sent. 

• Efter att ha musicerat tillsammans i många år så reagerar man minst 

lika mycket på lyssnande, andningar och känsla från 

musikerkollegorna som från den input man får från dirigenten. 

• Professionella sångare kräver i större grad än amatörer en god 

andning för instrumentet. Man lyssnar mer sidledes medan amatörer 

tittar mer framåt för att avgöra när man ska musicera. 

• Musiker utav ensembler med olika huvudsakliga musikaliska 

inriktningar har olika känsla för puls och olika typer av lyssnande. 

• Man litar inte till sin dirigent och därav går man på ensemblens 

tajming. 

• Konsertmästarens toner är det ensemblen i första hand måste anpassa 

sig till. Inte dirigentens slag. 

• En viss grundtajming etableras i orkestrar, men den är påverkbar 

över tid. 

3. Vilken eller vilka faktorer anser du påverkar en ensembles 

tajming i förhållande till sin dirigent? 

Respondent A 

• Nivå på musiker. 

• Nivå på dirigent. 

• Energin som bildas i gruppen utifrån de enskilda musikernas 

energier. 

• Hur pass säkra både dirigent och musiker är på musiken de ska spela 

• Tillit till att det kommer bli rätt. 

• Korrelerande energi hos dirigent och konsertmästare. 

• Man vill hinna tolka både nedslaget och rekylen för att veta hur 

tonen ska utformas. 

• Konsertmästarens tolkning och respons på dirigentens input. 

Respondent B 

• Kunskapen om hur man musicerar. 

• Kunskapen i att kunna lyssna och veta att man ska lyssna till sina 

medmusiker. 

• Veta att man ska titta på konsertmästaren snarare än dirigenten. 

• Vara medveten om vilket instrument som har en huvudroll på ett 

specifikt ställe. 

• Man måste andas på rätt sätt tillsammans. Tänka sig att man var den 

andre musikern. 
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• Just som slagverkare ska man aldrig vara först. 

Respondent C 

• Orkesterns storlek. 

• Vilka instrument som innefattas i ensemblen. 

• Vilken klangvärld man vill röra sig i. 

• Vilken musikstil man spelar. 

• Tempot påverkar tajmingen i viss mån. 

Respondent D 

• Nivån på musikerna. Professionella, amatörer, barn. 

• Agenda eller mål med sitt musicerande hos professionella musiker, 

amatörer eller barn. 

• Tid som ensemblen verkat tillsammans 

• Ensemblens historia/tradition. 

Respondent E 

• Andningen. 

• Vägen till och från slagkärnan. Tajmingen i slagkärnan. Slag som 

går snabbt bort från slagkärnan.  

• Musikstil och rytmisk komplexitet. 

• Metriskhet kontra mikroflexibilitet. 

• Benägenhet att ta ansvar för tajming vid påbud. 

• Benägenhet att ta risker vid konsert. 

• Energikrävande att försöka vara på slaget. 

Respondent F 

• Kontakten med konsertmästaren, både från dirigentens och 

musikernas sida. 

• Kontakten mellan dirigent och slagverk. 

• Ha koll på basgångar. 

• Att som dirigent inte vänta på musiken utan gå på slagen. 

• Var kören sätter konsonanter och vokaler. 

• Vilken musikstil man spelar/sjunger. 

• Vilken typ av musikstil orkestern man jobbar med oftast spelar och 

vilken tradition de vanligtvis har i sin huvudensemble. Jmf 

barockmusiker och orkestermusiker. 

• Storlek på orkester. Men måste inte spela roll. 

• Olika sätt att lyssna. 

• Inställning till den kyrkomusikaliska dirigenten hos orkestermusiker. 

Vem bestämmer? Vilken auktoritet har man? 

Respondent G 
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• Dirigentens gestik. 

• Konsertmästarens sätt att vidarebefordra dirigentens impulser. 

• Kontakt mellan dirigent och konsertmästare. ”Vara på samma 

våglängd.” 

• Intern akustik – Hur snabbt alla uppfattar ljudkällan. 

• Rumslig akustik. 

• Olika typer av instruments insvängningar vid ansats av ton. 

• Musikstil man spelar. Karaktär. 

• Körsångares beroendegrad av noter. 

• Orkestrar kan ha en ”grundtajming”, men den är också påverkbar på 

längre sikt. 

• Placeringen av sektioner i orkestern. 

Sammanfattning 

Det verkar finnas många aspekter som inverkar vid en ensembles tajming. 

Några av dem utkristalliserar sig då flera av respondenterna nämnt dem. 

Dessa är nivå på musiker, lyssnande in mot ensemblen, gemensam och 

generös andning, konsertmästarens roll och musikens stil/karaktär/tempo. 

Flera av respondenterna har talat om att nivån på musikerna möjliggör ett 

annat lyssnande än vad som står att finna hos amatörer eller barn. Man är 

därför som professionell musiker mer benägen att söka samtidighet genom 

lyssnande än genom att visuellt spela på dirigentens slag. Amatörer verkar 

inte ha en tillit till att ensemblen ska göra rätt tillsammans utan vill därför 

säkra sin insats genom att vara mer exakt med dirigentens slag. Flera 

respondenter har påpekat benägenheten av att inte vilja vara den som ger 

ifrån sig ljud först. Därav skapas en kollektiv väntan och ett inlyssnande mot 

en gemensam ansats från ensemblen. Detta fenomen har de som frilansat i 

professionella orkestrar i stor grad fått uppleva. Jämfört med vad de upplevt 

under utbildningstiden verkar detta vara något som man får tränas in i under 

arbetslivet men som inte existerar i så stor utsträckning i skolans ensembler. 

Citat C: 

Vill jag (som oboist) vara mjuk i ett ackord så får jag 

aldrig vara innan klarinetten och fagotten för då kommer 

oboens klang gå tydligt igenom. Det negativa med det, 

speciellt i stora ensembler där man aldrig vill vara först, 

är att alla ligger och tittar på varandra och väntar och 

väntar. Men i grund och botten tycker jag det är bra för 

det kan bli en väldigt fin klangmässig klangvärld av det 

där och man får ett gemensamt tankesätt i orkestern. Man 

märker det i större orkestrar där alla suttit där med 

varandra väldigt länge. De har ju exakt samma tajming 

med varandra hela tiden och som frilansare får man då 

anpassa sig väldigt mycket till den verklighet man kommer 

till. Sen finns det ju folk som inte riktigt förstår det där 

och vill att man ska gå på pinnen exakt och sådär men jag 
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tycker inte att det blir bättre resultat på något sätt utan 

snarare sämre i viss sorts musik. 

Att andas tillsammans är en aspekt som gäller alla musiker och inte bara 

sångare och blåsare. Slagverkaren poängterar vikten av att försöka sätta sig 

in i en annan musikers andning och därigenom skapa tajming med den 

personen. Radiokoristen betonar vikten av mikroflexibilitet och andning. 

När dirigenten ger plats för detta så kommer ensemblen att bli tajt genom att 

sånginstrumentet får en bättre förberedelse och avslappning.  

 

Citat E: 

 Det är inte detsamma att körandas som att få en 

gemensam andning. Körandning är som att man tjuvar 

lite här och där och det kan man göra ett tag men dels är 

risken större att man är orytmisk när man ska körandas 

för att det aldrig kommer naturligt i en fras. Men får man 

en andning som man gör tillsammans med hela stämman 

och dessutom får lite tid från dirigenten då blir det tajtare 

och man får bättre energi till dom fraserna framåt. Som 

publik får man ju nästan ont av att höra när man förstår 

att luften är slut. Man hör att man behöver andas...Att få 

komma ned i andningen ger bättre klang, jag tror man 

löser intonationsproblem och massa saker genom att 

andningen får ta tid. 

Konsertmästarens roll som uttolkare av dirigenten, samlare och förebild för 

ensemblen verkar ha en mycket stor betydelse. Både respondenterna och 

vissa dirigenter de varit i kontakt med har poängterat att ensemblen i första 

hand ska spela med sin konsertmästare snarare än dirigenten. Detta är även 

något som respondent G försöker lära ut i sin ungdomsorkester och hen 

betonar att samspelet mellan dirigent och konsertmästare är viktigt. De 

behöver vara på samma våglängd. 

 

Citat A: 

 Jag spelade samma föreställning av Mozarts trollflöjten 

tre gånger på operan med två olika konsertmästare och 

samme dirigent. Den ena konsertmästaren var väldigt seg 

på slaget och den andre var nästan på slaget. Om jag inte 

hade börjat lyssna så hade jag legat en halv takt före 

orkestern varje gång så man kan inte alltid gå på vad man 

ser. Hovkapellet spelar med så många olika dirigenter så 

de lär sig istället hur sina konsertmästare fungerar och 

följer deras tajming. Det är nästan så att det är 

konsertmästaren som bestämmer i den orkestern. 
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Citat B: 

Generellt tror jag att alla vet att man ska följa 

konsertmästaren för att man ska följa musikern och inte 

dirigenten, som enligt mig, bara ger en slags input som 

t.ex. nu ska vi börja spela, också tittar vi på musikern 

också börjar vi...Sedan finns det väl någon sorts 

rangordning för hur man bör följa musiker, och jag skulle 

vilja säga att det är konsertmästare, pukor, dirigent. Just 

för att det är det enda slagverksinstrumentet som har 

någorlunda bas att kunna föra fram och hålla någon slags 

finare puls. 

 

Följdfråga: Kan man då säga att konsertmästarens roll är oerhört stor för 

fraseringen hos alla och att ni andra lär er den personens sätt att musicera 

och omsätter det? 

Ja, det är den som bestämmer hur orkestern ska fungera 

och då får man förhålla sig till det. Jag skulle säga att 

konsertmästaren har den största rollen för just tajmingen. 

Vilken musikstil man spelar har stor inverkan på tajmingen. Spelar man 

musik tillsammans med kompband får både ensemblen och dirigenten 

anpassa sig efter slagverket i bandet. Musicerar man med barockmusiker så 

har de en stor känslighet för avvikelser i puls och tajming från dirigentens 

sida jämfört med musiker från t.ex. Kungl. Filharmonikerna där respondent 

F upplevt sig inte kunna få med sig musikerna i den tajming hen önskat. Att 

denna ensembles reaktion är på detta sätt har även bekräftats av andra som 

respondent F talat med. Vilket tempo man tar eller om ett stycke görs på två 

slag i takten istället för på fyra påverkar tajmingen. Ett långsammare tempo 

och ett långsammare slagmönster skapar mer utrymme och frihet åt 

musikerna att sträcka sig tajmingmässigt. En marsch eller rytmiskt komplex 

musik där man hörselmässigt inte kan relatera sig själv i helheten tvingar 

musikerna närmare slagkärnan för ett tajtare samspel och tydligare 

utgångspunkt att förhålla sig till. 

6. Vad, enligt dig, finns det för för- och nackdelar med en senare 

tajming för 

musiken i sig? 

musikerna? 

dirigenten? 

Respondent A 

a) Fördelar: - (Inget svar angivet) 

Nackdelar: Om det blir för sent efter slaget är det jättesvårt att vara tajt för 
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att man har passerat ”the moment” när det hände. Det kan kännas lite som 

att man tappar tolkningen, tappar musiken. Skapar osäkerhet i musiken. 

b) Fördelar: Ger mer tid till förberedelse. Alla hinner ta in all tolkning som 

finns i slaget. Man hinner se vart dirigenten vill att man är på väg, 

fraseringar, artikulation, dynamik. Allting finns i slaget. 

Nackdelar: Skapar osäkerhet. Man riskerar att inte vara lika tajt som man 

borde kunna vara. Man riskerar att tappa i tempo.  

c) Fördelar: De flesta dirigenter vill väl att det ska bli ett samspel och att 

musikerna accepterar tolkningen man försöker förmedla. 

Nackdelar: Att man känner att man tappar greppet om ensemblen. Detta kan 

leda till att man försöker ytterligare och stressar upp tempot för att få med 

sig musikerna, tror jag. Kan vara läskigt att man har en intention som man 

visar men som inte uttrycks förrän en sekund senare. Skulle kunna vara 

svårt att fokusera och dirigera vidare när man dirigerar det som man ser men 

som inte hörs. Det är det det innebär att vara dirigent. Man måste vara före 

hela tiden. 

Respondent B 

a: Jag tror att det kanske inte har så stor påverkan på musiken i sig, utan mer 

hur tajmingen låter utåt. Man kan ligga väldigt långt fram och väldigt långt 

bak (på slaget) men ändå ligga inom en puls. Om man ligger väldigt långt 

bak så kan musiken kännas tung ibland. Jag tror det finns olika skolor t.ex. 

inom USA och Europa. Samma verk kan låta väldigt olika med en 

amerikansk orkester kontra en europeisk orkester för att det finns en 

underliggande tradition om att man ska ligga närmare slaget eller på eller 

framför. Men just för musiken i sig tror jag det kanske låter tröttare (med en 

senare tajming), men om det är det man är ute efter så. Spel närmare slaget 

låter mer alert, man jagar på varandra lite mer och gör det lite mer 

intressant. Det är som att jämföra gamla gubbar ur en kammarmusikorkester 

med musikhögskolestudenter. Här på skolan skulle man kanske spela 

framåt, lite mer på i tajmingen och kapa någon millisekund. Men om 

ensemblen känner sig själv och har en professionell nivå så blir musiken 

inte lidande utav en senare tajming. 

b: Fördelar: Det kräver en större kompetens av musikerna och musikerna 

blir bättre för att man måste tänka själv. Just det att man lär sig följa och 

lyssna på folk istället för att bara kolla på pinnen. Men om musikerna inte är 

så bra så måste dirigenten anpassa sig för att lösa tajmingen, om 

kunskapsnivån inte tillåter en sen tajming. Det kräver bättre musiker och 

utvecklar musikernas egna potential. 

Nackdelar: Samspeltheten blir svårare med en senare tajming. Det är lättare 

att göra fel och lättare att komma bort sig. Ett exempel från när jag spelade 

med Radiosymfonikerna så skulle jag spela chimes i forte tillsammans med 

en fagott som spelade i piano och satt 20 meter ifrån mig. Orkestern låg i ett 
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kluster och jag hörde ingenting. Då hade det varit skönt om dirigenten 

dirigerade mer puls än impuls. 

c: Nackdelar: Det känns som man ligger fel för att musiken kommer så långt 

efter. Och just det att veta att man i början inte ska anpassa sig efter 

orkestern utan gå på sig själv. Veta att musiken kommer komma efter 

slagen. Enligt en dirigent för NN brassband tog det ca ett år för honom, från 

det att han utexaminerades som dirigent, att lära in sig hur man håller igång 

en ensemble. När han kom upp till Gävle symfoniorkester tog det två takter 

innan han kom av sig och slog av sig själv för att han trodde han var fel. Jag 

tror det är jämförbart med när en musikhögskolestudent kommer ny till en 

orkester. Om kunskapen inte finns har man lättare att anpassa sig. 

Dirigenten kanske tror att han är fel men om han bara viftar så gör orkestern 

som den ska. Dirigenten ska inte anpassa sig. Han vet att han gör rätt också 

kommer musiken när den kommer. För en professionell dirigent vet jag inte 

om det gör så stor skillnad med sen eller tidig tajming. Om man får 

spekulera, om man har två olika orkestrar som i grundtajmingen är olika, 

den ena gillar att spela på och den andra spelar lite senare så kanske det tar 

15–20 minuter att vänja in sig vid hur responsen blir. 

Respondent C 

a: Fördelar: Musiken har definitivt fördelar inom vissa musikstilar särskilt 

inom klangen och ansatsen. Sedan måste man förstå att man måste anpassa 

sig beroende på vilka instrument man spelar med. Stråk tycker jag är den 

massan som anpassar sig minst. De utgör fundamentet i orkestern och vi 

anpassar oss ofta efter dem. Det är svårare för dem att anpassa sig efter oss 

för de ser nämligen inte oss då vi sitter bakom dem. Så i symfoniorkestrar så 

bör vi titta framåt på dem. 

Nackdelar: Sen kan det vara svårt i en lokal som ekar väldigt mycket. Om 

man då inte ser särskilt väl utan går på ljudet som kommer alldeles för sent 

tillbaka så blir det jättekonstigt. Då gäller det verkligen att se och titta. 

b: Fördelar: Sen är det ju så att när det gäller dirigenter, dom har ju allting i 

händerna och styr och sådär, men när det kommer en ny dirigent varje vecka 

och alla har sitt sätt att förmedla musik och sin personliga stil i slagteknik så 

blir det ändå så att man i ensemblen lyssnar till varandra och tolkar varandra 

inom ensemblen för det blir väldigt svårt om 100 personer ska bilda sig sina 

egna tolkningar av en ny dirigent varje vecka. Det går liksom inte. 

Att som solist känna att dirigenten lämnar över ansvaret är alltid skönt så jag 

känner frihet att musicera som jag vill. Det är alltid bättre än att jag blir 

metriskt styrd för då kan jag inte ta ut svängarna lika mycket och musicera, 

kanske vara lite före eller lite efter någon enstaka gång bara för att få fram 

musikaliteten i frasen. Ju mer styrd jag är desto mindre kan jag ta ut 

svängarna för jag måste tolka dirigenten först och försöka uttrycka det 

istället för att få ett förtroende där dirigenten följer mig för att sedan ta över 

när det är dags för det. 

Nackdelar: Är kanske att det är väldigt läskigt att sitta och vänta jättelänge. 
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Man vill ju vara mer på slaget än man är. Man försöker hela tiden anpassa 

sig till den klang och ansatsbild som finns. 

c: Fördelar: Jag tror inte att dirigenterna jublar och hoppar över att vi ligger 

så långt efter men jag tror att dom ändå vill ha den klang som kommer fram 

som den här tajmingen påverkar och gör. Jag tror tyvärr dirigenterna i viss 

musikstil är tvungna att acceptera att det rör sig om olika tajming. Att det 

aldrig kommer vara exakt på slaget för då kommer vi inte spela så bra. 

Nackdelar: Men jag kan också förstå dirigentens synvinkel. Man vill ha 

kontroll över allting och det kanske är svårt att veta vissa gånger vilken roll 

man har i förhållande till musikern. Detta varierar ju också från grupp till 

grupp naturligtvis, vilka musiker du har framför dig, vilken orkester du har 

framför dig, vilken musikstil det är. Dirigenten ska få fram det bästa utav 

alla och ibland är det genom att kontrollera och ibland genom att släppa fri. 

Jag förstår att det är läskigt för dirigenter att höra allting senare. Som att tala 

i telefon också ekar det. Man blir jättestörd. 

Respondent D 

a: Nackdelar: Om vi tänker på musiken i sig, skriven av någon med viss 

intention. Kanske till och med för varje enskild takt eller not eller större 

block så skulle jag nog kunna tänka mig att musiken kan ha svårt att komma 

igång. Att det kan finnas vissa fördröjningar i enskilda kritiska moment. 

Dem skulle man kunna repetera bort. Men då ska ensemble och dirigent 

verkligen arbeta sig ihop till en gemensam interpretation. 

Jag undrar verkligen hur det gick till när Klemperer kom till en repetition 

och på den tiden sa: ”Mina herrar, ni känner stycket, jag känner stycket, vi 

ses ikväll.” Det tycks finnas ett uns av sanning bakom det. Man förlitade sig 

på ett slags kollektiv vetskap om hur man spelade, vetskap om stycket, 

orkestern, dirigenten, tempo, hur man tolkar dynamiken osv., men det tyder 

också på en slags gammaldags repertoar som inte erbjöd så mycket 

överraskningar. Så det tycks ha fungerat på den tiden ibland iallafall. Men 

det kan vara faran för musiken att om den bjuder på överraskningar, 

oväntade vändningar, så kan det vara svårt att med en fördröjning på en halv 

sekund eller så få fram alla de här särdragen på bästa sätt. 

Följdpåstående: Man kan ju också tänka att ju senare en ensemble svarar 

så har de mer tid att analysera all den information som dirigenten ger. Men 

det kan ju också vara kopplat till vilken typ av musik det är, för är det 

rytmiskt komplex musik så skulle det ju säkerligen ställa till att ligga efter 

slaget. Då vet man aldrig vad som är på och vad som är av slaget och vad 

t.ex. en synkop ska relateras till. 

Man kan också ställa för höga krav, om man har en väldigt lång 

eftersläpning (sen tajming) och har högt tempo, komplexa rytmiska mönster. 

Vid någon punkt blir det för mycket, då drar det för mycket (i musiken). Det 

är en bra tanke men den bygger på vissa förutsättningar nämligen att 

ensemblen inte har särskilt mycket att göra med musiken, eller med 

tolkningen. Precis som du säger, fördröjning mellan impuls och musik 

skulle ge ensemblen tid att fundera över den information som kommit från 
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dirigenten. Så det är ju fantastiskt bra för dirigenten att kunna formulera sig 

lång tid i förväg. Men hur blir det då med ensembler som spelar utan 

dirigent? Hur implementerar dom impuls och musik? Dom kan ju också ha 

t.ex. konsertmästaren som ger impuls eller någon form av gemensam. Om 

de gemensamt ger en impuls betyder det då att de automatiskt spelar på slag 

eller kan det också vara en viss fördröjning? Liksom en andning som styr 

musiken och inte impulsen? Enklast är det ju för ensembler som jobbar med 

jazz, pop, rock, folkmusik. Där räknar man ju oftast in vilket ju undanröjer 

alla funderingar man någonsin skulle kunna ha. Så där ser man ju också att 

problemet kan man ju lokalisera till några få musikaliskt specifika områden. 

b: Fördelar: Som sagt, för barn är det väldigt viktigt att sjunga på slag. Det 

är säkerhet. Då andas man och rör sig tillsammans med dirigenten. Dom 

skulle aldrig klara av att titta på impulsen och sen komma in och sedan hålla 

det tempo som etableras. 

Om det är så som du säger att informationen är ned mot ensemblen och 

orkestern så ger en fördröjning musikerna chans att ta in det. Samtidigt så 

undrar man ju hur ofta musikerna upplever det som hämmande på sin 

musikutövning? Därifrån kan jag tänka mig en motreaktion hos de gamla 

etablerade orkestrarna att de utvecklar en egen puls som de etablerar då de 

övar så mycket tillsammans. Att prata mer med varandra. Nya medlemmar 

initieras och sedan hör det liksom till statusen att upprätthålla den. Det är 

förmodligen jämförbart med det som man i kulturhistorien kallar för 

mentaliteter. Mentalitet är inte åsikter utan mentalitet är de långsamma 

tektoniska skiftningar som behöver väldigt lång tid för att förändras. Det 

kan vara hos ett folk, i ett samhälle, i en gruppering där vissa beteenden 

finns kvar i generation efter generation. Men långsamt, långsamt förändras. 

Mentalitetsförändringar tar lång tid och har väldigt lite med fakta att göra. 

Ta t.ex. en person som alltid sätter sig med ansiktet i färdriktningen trots att 

den vet att det är mycket säkrare att resa baklänges med stöd för ryggen och 

huvudet. Ungefär så tänker jag mig med identiteten hos gamla, 

välrenommerade, etablerade orkestrar. Man kan som dirigent påverka dem 

under enskilda konserter men att få Hovkapellet att börja spela en fjärdedels 

sekund tidigare skulle vara en sådan mentalitetsförändring som skulle ta 

generationer att förändra. Så för musikerna är det ju ett sätt att kontrollera 

skeendet genom att etablera en egen puls (tajming) vilket ju förmodligen 

säkert någon gång ställt till det för en dirigent som tagit sig vatten över 

huvudet. 

Nackdelar: Amatörer behöver ju veta i förväg ”såhär kommer det att bli”. 

Jag dirigerar och jag vill att ni kommer på slag. Det kräver ganska så 

mycket i upprättande av rutiner i hur ni ska tolka mig (som dirigent). Så det 

är initialt en ganska stor arbetsinsats att läsa av och förlika sig med att så ska 

det vara. Det är inte otänkbart att folk slutar i en kör för att de inte klarar av 

den där spänningen. 

c: Följdfråga: Har du haft någon dirigent som uttryckt sig om det här 

fenomenet? 

I mina två körer så ja, då hör det liksom till när man har att göra med en viss 
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ensemble. Då vet man långt i förväg att finns det något att berätta så berättas 

det ganska tidigt i repetitionsarbetet. Men annars, nej, det är inte något som 

jag skulle pratas om varje gång inför varje konsert. För dirigenten kan det 

vara både en bekräftelse på sin status genom att verkligen visa att ”Först 

kommer jag, sen kommer orkestern. Jag är ursprunget, jag är upphovet till 

musiken.” och det är attraktivt skulle jag säga. Men även för dirigenter finns 

vissa gränser. Jag tror att ju snabbare musiken är desto närmare varandra 

ligger orkestern och dirigenten och solisterna. Desto närmar kring slaget och 

impulsen. Och rytmiskt komplex musik skulle ju annars kanske inte kunna 

framföras. 

Respondent E 

a: Om man får ut det man vill som dirigent och om ensemblen är 

tillsammans så spelar det ju ingen roll för dem som lyssnar. Men jag tror att 

om man ligger väldigt långt efter slag så borde det vara svårare. Men kanske 

vissa ensembler är väldigt bra på att spela tillsammans även om de är väldigt 

sena? Jag tror att de som är väldigt sena måste vara orkestrar. I och för sig 

hörde jag en gång en kör från Ukraina med många riktigt maffiga röster och 

de var så otroligt sena så jag var tvungen att blunda för jag kunde inte 

visuellt ha att dirigenten var så mycket före. Det är nog inte jättevanligt. Jag 

tror att Radiokören är en av dem som är ganska sena på nationell nivå. 

b: Nackdelar: Jag känner personligen att det blir fel ju längre efter man är. 

Jag vill att det ska kännas som en enhet. Men jag har inget emot en liten 

försening. Det stör inte. Jag tänker att det är en skillnad också i perkussiv 

musik jämfört med t.ex. romantisk musik. 

c: Ja det vet jag ju inte. Tycker man att det funkar så är det väl okej. Det 

finns ju de som alltid har samtliga orkestrar efter sig. Min upplevelse är ju 

att nästan alla dirigenter vill att man ska sjunga på slagen. Jag har ju aldrig 

hört en dirigent säga att jag vill att ni kommer lite senare. Så det verkar som 

dirigenterna tycker det är skönast, att man på något sätt är samtidigt i 

musiken. 

Nackdelar: Jag tänker att man som dirigent borde behöva nerver av stål om 

ensemblen är sen. 

Respondent F 

a: Fördelar: Min företrädare här, han hade inga jämna slag inte, detta 

innebar för körens del att de var tvungna att lyssna och gå på sig själva 

jättemycket. Där vart det för deras del en senare tajming vilket gjorde att de 

blev väldigt, väldigt samsjungna under de omständigheterna. 

När man sjunger Sven-David Sandströms musik så skulle jag vilja påstå att 

det många gånger blir en senare tajming. Han är ju så extrem. Man ska gå 

ifrån svagaste svaga till jättestarkt och samtidigt ska det gå långsammare 

och långsammare eller tvärtom. Alltså att han, det är sådana extrema 

ytterligheter och just när det ska bli de här accelerandona, då får man liksom 
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driva och driva på. Då kan man inte räkna med att kören är precis på mina 

slag liksom utan det är mer att jag skjutsar på dem liksom också hänger de 

på efteråt. För så måste det behöva vara i den musiken. Kanske 

överhuvudtaget egentligen när man accelererar mycket att då kommer det 

efteråt. Likadant tycker jag det är bra i uttryck när man diminuerar är det bra 

om det uttrycket tar lite tid på sig. Du vet själv hur det är när kören ska göra 

ett diminuendo så blir det jättesvagt på en gång och det är ju inte det man 

vill. Man vill ju att det ska bli successivt så där kan man ju säga att det är 

bättre med en senare tajming. 

Det finns ju en fördel i ett uttryck att vara lite senare. Att det blir ett kanske 

starkare uttryck. För att man, det finns säkert de som säger det, att om man 

kommer efteråt då kan man samla ihop klangen eller uttrycket. Man lyssnar 

in tillsammans med de andra. Det finns nog dom som tycker att vara exakt 

gör att man blir lite maskinell kanske. Så kan det va. Det är svårt att säga 

egentligen för det pågår ju så mycket under tiden man håller på. Och det där 

som händer emellan slagen det kan man verkligen fundera på. Det är mycket 

som händer emellan slagen. Det blir alltmer intressant. Och hur det också 

påverkar ett stycke om man slår det på fyra eller på två. Det kan ju förändra 

hela karaktären. Det går lika fort men det händer något annat. Du ger mer 

utrymme emellan.  

b:  

c: Jag upplever det så att man har mer styrkontroll när man ligger nära 

slaget när man jobbar med kör och barockmusik. Men när man som dirigent 

känner att ens ensemble kan stycket då finns det nog fördelar med den där 

senare tajmingen faktiskt. Det blir ett generösare musicerande tänker jag. 

Ungefär som när man håller på med jazzmusik. Man kan hänga lite plötsligt, 

att inte vara fyrkantig längre. Det händer mycket under resans gång. Att 

vara jättenoga i början och sedan när man kan musiken bli mera fri, om det 

är en sån musik. 

Respondent G 

Det finns för- och nackdelar med olika lösningar. Fördelarna med att spela 

på slaget är att upplevelsen hos alla är samtidig. P.g.a. mängden musiker 

och storleken på klangen kan det göra att man måste vara en liten bit i 

förväg för att det stora kollektivet ska hänga med. Alla måste ju spela med 

konsertmästaren oavsett om dirigenten är samtidig eller före och man måste 

ha en sorts instinktiv koll på hur pass fort en impuls kan tas upp av det 

kollektiv man har framför sig. Hur man får det är det mesta av erfarenhet. 

Blåsorkestrar brukar vara mer omedelbara än symfoniorkestrar, och i den 

senare måste de anpassa sig mer efter stråkarna. Men även inom 

blåsorkestern så har t.ex. valthorn en längre insvängningstid än t.ex. 

klarinetten och trumpeten. Det finns väldigt många faktorer som spelar in 

vad gäller de olika instrumenten och deras egenheter. Deras attackkaraktär 

och omedelbarhet. Det finns för- och nackdelar med både och. Man har 

ingen tid för ”reparationer” vid en direkt respons. Om det är en liten delay 
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så finns det en millisekund för alla att fatta ”Oj, okej, nu är vi där och inte 

där”. Är musiken marschartig är det bara att sätta igång ensemblen och 

hänga med och visa lite andra saker än takt. 

Sammanfattning 

a: Fördelar med en sen tajming för musiken i sig kan vara: 

• att klangen och ansatsen bli mjukare och finare. 

• Uttrycket kan bli bättre. Ritardandi och accelerandi mår bra av tid. 

• Det finns en marginal för ensemblen att förstå eller rädda upp något 

om de har en kort stund av tanke innan de spelar. 

Nackdelar med en sen tajming för musiken i sig kan vara: 

• att musikerna blir otajta, hinner tappa tolkningen vilket skapar 

osäkerhet i musiken. 

• Svårt vid överraskande eller rytmiskt komplex musik. 

• I en stor akustik blir det otajt då man inte kan gå på ljudet som källa 

för sin tajming. 

• Musiken kan ha svårt att komma igång. Det kan bli problem med 

tajming vid kritiska moment. 

b: Fördelar med en sen tajming för musikerna kan vara: 

• Man hinner läsa av mer av slagets karaktär. 

• Det kräver en större kompetens av musikerna och musikerna blir 

bättre av att tänka själva och lyssna. Detta utvecklar deras potential 

och sammusicerande. 

• Både som solist och ensemble ger det mer frihet att musicera än om 

man är metriskt styrd. 

• För musikerna är det ett sätt att kontrollera skeendet av musiken. 

• För en stor ensemble underlättar det att vara tillsammans om alla får 

vara lite sena. 

Nackdelar med en sen tajming för musikerna kan vara: 

• Det kan skapa osäkerhet, otajthet och man riskerar tappa tempo. 

• Samspeltheten kan bli svårare. Det är lättare att göra fel och komma 

bort sig. 

• Det är väldigt läskigt att sitta och vänta jättelänge. Man vill ju vara 

mer på slaget än man är. Man försöker hela tiden anpassa sig till den 

klang och ansatsbild som finns. 

• Man förlorar känslan av enhet med dirigenten. 

c: Fördelar med en sen tajming för dirigenten kan vara: 
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• De flesta dirigenter vill ha ett samspel och att tolkningen skall 

accepteras. 

• Jag tror dirigenterna vill ha den klang som kommer fram som den 

här tajmingen påverkar och gör. Därför måste dirigenterna i viss 

musikstil acceptera att det rör sig om olika tajming. Att det aldrig 

kommer vara exakt på slaget för då kommer vi inte spela så bra. 

• Om ensemblen kan stycket så blir det ett mer generöst musicerande. 

• För dirigenten kan det vara både en bekräftelse på sin status genom 

att verkligen visa att ”Först kommer jag, sen kommer orkestern. Jag 

är ursprunget, jag är upphovet till musiken”. 

Nackdelar med en sen tajming för dirigenten kan vara: 

• Att man känner att man tappar greppet om ensemblen. Detta kan 

leda till att man försöker ytterligare och stressar upp tempot för att få 

med sig musikerna. Kan vara läskigt att man har en intention som 

man visar men som inte uttrycks förrän en sekund senare. Skulle 

kunna vara svårt att fokusera och dirigera vidare när man dirigerar 

det som man ser men som inte hörs. 

• Det känns som man ligger fel för att musiken kommer så långt efter. 

• Man vill ha kontroll över allting och det kanske är svårt att veta vissa 

gånger vilken roll man har i förhållande till musikern. Dirigenten ska 

få fram det bästa utav alla och ibland är det genom att kontrollera 

och ibland genom att släppa fri. Jag förstår att det är läskigt för 

dirigenter att höra allting senare. Som att tala i telefon också ekar 

det. Man blir jättestörd. 

• Jag tänker att man som dirigent borde behöva nerver av stål om 

ensemblen är sen. 

• Vid arbete med kör eller barockmusik är det en nackdel med sen 

tajming för man förlorar styrkontroll. 

• Upplevelsen av höjdpunkten blir inte samtidig. 

Diskussion 

Om uppsatsens frågor och syfte 

Syftet med min undersökning och uppsats var att jag ville besvara frågan 

”Hur kommer det sig att skilda ensembler har olika tajming?” och 

delfrågorna ”Vilka faktorer ligger bakom en sen tajming?” samt ”Vilka för- 

respektive nackdelar finns med en sen tajming för musiken i sig, musikerna 

i sig och för dirigenten?” 

Två svar som utkristalliserats kring huvudfrågan är tradition samt vilka 

personer som utgör ensemblen. En tradition som består i att flertalet 

specifika musiker spelat tillsammans under lång tid och därmed har skapat 

ett gemensamt spelsätt och en specifik tajming som etablerats inom 

gruppen. Denna ”spelidentitet” förs sedan vidare till nya musiker som börjar 
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i ensemblen och den bibehålls som en trygghet inom ensemblen när den står 

inför mötet med olika dirigenter. Därav kan t.ex. en orkesters karaktär 

bibehållas över många år och ha en egen typ av tajming jämfört med en 

annan orkester av samma typ av instrumentbesättning. Detta 

tillvägagångssätt bekräftas av flera av respondenterna som vittnar om att 

man som nykomling eller vikarie i en ny orkester måste vara mycket 

fokuserad och lyssna in till just denna ensembles sätt att spela tillsammans. 

Två respondenter lyfter extra mycket fram konsertmästarens roll. Att denna 

praktiskt taget bestämmer hela orkesterns tajming och frasering. Så man kan 

börja fundera på vad dirigentens roll är och varför man inte i större grad 

spelar enbart med konsertmästare?  Eller är det så att musiken går från 

konsertmästaren, via dirigenten ut till orkestern? Solyom betonade just detta 

att dirigentens uppgift är att få hela orkestern att lyssna till de specifika 

musiker hen vill att övriga musiker ska spela som. Just detta uttalande 

tycker jag talar för en sådan ordning av informationsöverföring. Denna 

aspekt är kanske inte lika tydlig när det gäller kör. Självklart är ju 

körsångarna inom kören på olika nivå och som dirigent lär man känna var 

styrkorna finns inom stämmorna men jag har aldrig stött på att någon 

körsångare skulle haft en motsvarande funktion av konsertmästare. Det 

verkar vara så att det hierarkiska systemet ser ganska olika ut mellan 

orkester och kör. Av min egen körerfarenhet att döma samt av att genom 

denna uppsats ha fått större insyn i orkestervärlden tänker jag att körsångare 

kanske är mer känsliga för hierarki inom kören än vad orkestermusiker är 

inom orkestern. Det kanske lättare uppstår avundsjuka eller en dålig 

stämning om en sångare särbehandlas av dirigenten eller anser sig förmer än 

någon annan. Inom orkestern är det genom provspelning bestämt vilka som 

är 1:e, 2:e konsertmästare/stämledare osv. och dessa har genom denna 

position, och jämte dirigenten, en annan grad som ledare och förebilder 

inför sina stämkamrater. Att denna hierarkiska uppdelning finns inom 

orkester men inte inom kör kanske är en aspekt som gör att de olika 

ensemblernas respons i förhållande till dirigenten ser olika ut. 

Tradition i en andra bemärkelse kan bestå i att en specifik dirigent fostrat sin 

orkester till att spela på ett visst sätt. Detta tar Seaman upp med hänvisning 

till Arthur Nikisch som han anser var den som första gången medvetet 

etablerade en sen tajming som ett musikaliskt sätt att spela på och då 

framförallt vid ett starkt plötsligt forte. Även Friedman talar om den sena 

tajmingen som ett musikaliskt grepp bland andra. En sen tajming skall 

användas vid specifika tillfällen men inte som ett standardspelsätt, vilket 

han tycker att många orkestrar idag felaktigt nyttjar sig av. Eventuellt är 

körer mer flexibla i sin tajming än vad orkestrar verkar vara. Detta kan 

tänkas ha att göra med att de oftast är en mindre grupp, att de är av samma 

instrumenttyp och att de kanske i större grad arbetar med en och samma 

dirigent. 

På frågan vilka faktorer som kan tänkas ligga bakom en ensembles sena 

tajming har jag fått in många svar och det belyser hur komplext samspelet 

är. Utifrån diskussionen under Klassiskt forum utkristalliserades dessa tre 

områden som intressanta för styrandet av tajming: 
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• ensemblespecifika faktorer 

▪ ensemblens gemensamma ensembleerfarenhet 

▪ ensemblens vana vid en viss dirigent och dess gestik 

▪ musikernas kompetens och bonding 

▪ lyssnande in mot ensemblen 

• musikspecifika faktorer 

▪ mjuk eller hård ansats och klang 

▪ musikens spänning/laddning. En större spänning 

kräver längre laddningstid. (Obs! Ej tempo) 

▪ typ av musik och karaktär 

• instrumentspecifika faktorer 

▪ olika instrument kräver olika preparationstid för att få 

ljud i sig 

▪ om sångare har en vokal- eller konsonantansats 

De svar som betonats under intervjuerna är: 

• nivå på musiker 

• lyssnande in mot ensemblen 

• gemensam och generös andning 

• konsertmästarens roll 

• musikens stil/karaktär/tempo 

• orkestermusikers många fokus 

Men även faktorer som 

• instrumentens ansats 

• sångtekniska aspekter 

• dirigentens gestik 

• rummets akustik 

• mental inställning till dirigenten 

• benägenhet att ta risker under konsert 

• orkesterns storlek 

• orkesterns instrumentbesättning 

är aspekter som tagits upp. Båda grupperna ger svar som tangerar varandra. 

Ett lyssnande in mot ensemblen samt nivån på musikerna verkar vara starkt 

styrande och sammankopplade faktorer. Respondent B som är slagverkare 

tar upp att orkesterstudenter på musikhögskolenivå behöver undervisas i att 

sluta titta framåt och istället lyssna inåt. Detta fenomen verkar vara en 

brytgräns mellan studenter och professionella musiker i orkestrar. 

Respondent C vittnar om orkestrar där alla sitter och tittar på varandra och 

väntar på att någon ska våga börja spela trots att alla egentligen velat börja 

spela för länge sedan. Till slut verkar man nå någon typ av gräns där det inte 

fungerar att vänta längre. Professorn i klassisk saxofon från Klassiskt forum 

talade om ”musikens laddning” som den styrande faktorn. Kanske är det 



44 

precis detta, en laddning och ett fokus som byggs upp i förväntan och 

väntan på ett specifikt ljud och som faktiskt blir annorlunda än om man 

börjat spela en halv sekund tidigare? Kan man höra eller på annat sätt 

uppleva denna väntan även om man inte ser dirigentens slag? Jag tänker på 

en uppsats jag läste där jag för första gången kom i kontakt med det 

japanska begreppet ma. Ma kan förklaras med tystnaden, mellanrummet, 

tomheten mm i rum eller mellan rörelse av något slag. En tajming i ett 

skämt, distansen mellan två karateutövare, ett tomt pappersark. Ett rum av 

tomhet med potential till förändring. En paus i musik kan vara just detta. 

Skulle en fördröjning också kunna utgöra ma? 

Även faktorer kopplade till musikens karaktär som vilken genre man spelar 

och vilken klang som eftersöks tas upp och det känns ju inte ologiskt att en 

marsch skulle ligga mer på slaget än en långsam sirlig melodi samt att 

rytmiskt komplex musik behöver mer precision i att vara stadig i pulsen än 

musik av mer tydligare form och harmonik. Johnson skriver att det krävs ett 

större fokus att spela på slaget konsekvent och därav kanske man också får 

ett mer avslappnat ljud av att ligga lite efter taktpinnen. Däremot skilde 

grupperna sig åt genom hur de förhöll sig till instrumentspecifika faktorer. 

Personerna i klassiskt forum trodde att detta var en aspekt som kunde ha 

stort inflytande på tajmingen och flera av författarna sällar sig till denna 

åsikt. Respondenterna däremot, som i större grad kommer från skilda 

instrumentfack, lyfte inte fram denna aspekt i lika stor utsträckning. Flera av 

dem ansåg att stråksektionen har en tendens att vara sen och att man måste 

anpassa sig efter deras ljud men kontrabasisten svarade att man som 

kontrabasist försöker kompensera för detta och ligga före i sin ansats för att 

klangen ska komma samtidigt med övrig ensemble. Även Johnson vittnade 

om en kontrabasist som spelat mycket tajt med dirigenten. Angående 

blåssektionen har vi Friedman som anser att dessa är sena p.g.a. okunskap 

om hur deras eget ljud fortplantas i rummet medan respondent D, oboisten, 

hävdar att blåsarnas eventuellt senare ansats beror på att de alltid behöver 

vänta in stråket innan de kan börja samt att hierarkin inom blåssektionen, 

vem som kan spela först, har att göra med de olika blåsinstrumentens 

ansatsklang. Åsikterna om anledningen till blåsarnas senare ansats går isär, 

men ett svar man kan dra ut ur det här är att alla instrument med mjukare 

klangansats behöver första utrymmet för att orkesterns hela klangansats ska 

bli mjuk. Detta tillvägagångssätt, medvetet eller omedvetet, verkar vara en 

kutym i orkestern men inte i kören. I kören efterfrågas ofta en gemensam 

start av alla och att ljudet ska komma jämt från alla håll, inte gradvis från 

sångare med mjukare klang till dem med hårdare klang. Däremot framhölls 

av praktiskt taget alla att den gemensamma andningen var av stor vikt för 

samtidigheten. Den professionella körsångaren ansåg dessutom att detta är 

en lösning till flertalet andra problem, däribland intonation. 

Vad gäller sista frågan om för- respektive nackdelar med sen tajming för 

musiken, musikerna och dirigenten så skulle en kontenta kunna vara att det 

inte spelar någon roll var på slaget ensemblen spelar bara ensemblen i sig är 

tillsammans. Publiken kommer inte höra om de spelar på eller efter 

dirigentens slag. Det är svårt att veta om detta stämmer. Både respondenter 
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och författare anser att ljudet får en annan kvalité av en senare ansats. Det 

kan t.ex. bli mjukare, mer strålande eller mer kraftfullt och därav borde vi ju 

faktiskt kunna höra om ensemblen är samtidig eller sen i förhållande till 

dirigenten. Man kan också fundera på kopplingen mellan syn och 

hörselintryck. Vad gör det med oss som mottagare av musik att visuellt 

uppleva dirigenten långt före ensemblens ljud når oss? Om differensen är 

stor så upplever jag att det blir en klyvning i mig av vad jag ser och vad jag 

hör vilket är en obekväm upplevelse i någon mån. Men jag är kanske, som 

kördirigent, extra känslig för just den kopplingen? Om man ser till 

musikerna i sig verkar det som att fenomenet kring tajming mellan ensemble 

och dirigent är mer känsligt bland körsångare än bland instrumentalister. 

Kör- samt dirigentrespondenterna har uttryckt en önskan om att vara på 

slaget alternativt vilja ha ensemblen på sina slag. Detta uttrycktes även av 

oboisten som sa att man vill spela tidigare men hela tiden måste vänta in 

ensemblen som helhet innan man kan börja. Orkestermusikerna i mina 

intervjuer, inklusive oboisten, verkar i större grad både vana och okej med 

att tajmingen kan variera mycket. Bara ensemblen i sig spelar tajt och 

musiken blir bra så fungerar det man gör även om det skulle råka vara sent. 

Flertalet respondenter och författare som bl.a. Seaman (2013), Friedman 

(2004) och Falletta (2018) lyfter fram att en senare tajming skapar en annan 

klang i musiken vilket framförallt är fördelaktigt vid långsam uttrycksfull 

musik. Att inte vara hårt styrd ger också en större frihet för musikerna att 

musicera på ett bra sätt, framförallt vid solistiska partier. Dirigentskapet 

bland mina respondenter föredrar båda att ha sina ensembler nära slaget. 

Likaså Salonen anser att han får betydligt större styrmöjlighet då ensemblen 

spelar nära hans slag. Samtidigt vittnade slagverkaren om en dirigent som 

uttryckligen bett ensemblen att inte följa hans slag utan istället följa 

konsertmästaren. 

Erfarenheter och tillämpningar av intresse för mig 

Några tillämpningar från undersökningen som jag finner intressanta för egen 

del är betydelsen av andning och mikroflexibilitet framförallt när det gäller 

körledning. Att som dirigent alltid försöka återgå till upplevelsen av att vara 

sångare och därifrån utforska vad jag behöver ge i tid i min gestik och mitt 

kroppsliga uttryck för att skapa en så bra utgångspunkt som möjligt för 

sångarna (eller instrumentalisterna). Att som dirigent vid arbete med 

instrumentalensemble ha tillit till att deras process och mångfaldiga fokus 

på olika ledare inom ensemblen och att skapa samspelthet tar tid. Att 

försöka acceptera deras eventuella tradition av fördröjning och lita till att det 

blir bra istället för att försöka påtvinga en annan tajming och riskera att 

ensemblens identitet sätts ur spel och istället skapar osäkerhet och en sämre 

musikalitet. Att som dirigent ha is i magen och våga gå vidare trots att ljudet 

ligger efter. Ledaren för respondent D´s kör verkar ha en bra ingång i att 

förbereda sin kör på de ensemblers tajming som de i konsert ska musicera 

tillsammans med. Hen talar om skillnaderna i tajming och hur man som 

körsångare kan försöka förhålla sig till dem för att bli sammusicerande.  
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Jag tyckte det var intressant att respondent B, slagverkaren, föredrog en 

kördirigent framför en orkesterdirigent. Hen upplevde att kördirigenter 

verkar ha bättre koll på stämföring samt ett fördjupat förhållningssätt till 

musiken. Denna respondent belyste också glappet i utbildningen för 

dirigenter och orkestermusiker. Av dennes erfarenhet av att medverka i 

musikhögskoleorkester så arbetade orkestern aldrig med skolans 

orkesterdirigentstudenter. Därav är det inte så konstigt att studenterna i 

orkesterdirigering inte får en chans att vänja sig vid orkester överlag och 

”orkestertajming” specifikt förrän de är utexaminerade och möter det i 

verkligheten. Samtidigt är själva fenomenet av sen tajming inte lika 

utpräglat i skolans orkester utan upplevelsen av detta drabbar även 

nyexaminerade orkestermusiker som inte har erfarenhet av etablerade 

orkestrars spelsätt. 

Jag trodde i inledningen av den här undersökningen att t.ex. instrumentens 

olikheter i större grad skulle framhållas som incitament till sen tajming. 

Detta verkar inte vara fallet utifrån de svar jag fått utan snarare i 

bemärkelsen hur många instrument som medverkar, såtillvida man inte 

spelar tillsammans med t.ex. ett kompband. 

Som blivande kyrkomusikalisk dirigent hoppades jag få en kunskap om hur 

jag kan förhålla mig när jag kommer möta olika typer av tajming i mitt 

kommande jobb med körer och orkestrar av olika slag, tillsammans eller 

separat. Vad beror detta på? Vem ska anpassa sig och hur ska man länka 

samman alla parter på bästa sätt? Av de svar jag fått ut av mina 

frågeställningar tycker jag mig ha fått en större förståelse för hur många 

aspekter som spelar in vid sammusicerande. Jag har fått en större inblick i 

orkestermusikers sätt att förhålla sig till varandra när de musicerar och hur 

viktig konsertmästarens roll är för hela orkestern både i fråga om tajming, 

uttryck, artikulation och frasering. Som projektdirigent med orkester och kör 

skulle man kunna tänka sig lite olika förhållningssätt utifrån orkesterns 

sammansättning. Beroende av om orkestern består av amatörer eller 

professionella musiker blir kanske dirigentens fokus mer eller mindre 

fokuserad på puls kontra impuls. Är det en orkester som vanligtvis spelar 

tillsammans kanske det är bra att inte försöka ändra deras inbyggda tajming 

för mycket. Är det en orkester som är sammansatt för tillfället och där 

musikerna inte har en gemensam spelplattform att falla tillbaka på så kan 

jag tänka att ens roll att sammanfoga alla blir större och att man kan försöka 

styra orkestern på ett annat sätt. Enligt mina körrespondenter verkar körerna 

vara mer flexibla i anpassningsgrad och orkestrarna göra ett bra jobb om 

man har tillit till att låta det ske i deras samspelta tajming. Även om 

orkestermusikerna är på professionell nivå kan det vara en stor fördel att 

välja orkestermusiker efter vilken typ av musik man tänkt göra. 

Kritik kring att göra intervju 

Att göra intervjuer var svårare än jag trodde. När jag transkriberade 

intervjuerna upptäckte jag att uttalanden jag tagit för givet under intervjun 
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inte framstod som lika självklara i efterhand. Det kunde handla om mitt eget 

sätt att uttrycka frågeställningar eller hur jag eller respondenterna tolkade 

det som sades under intervjuns gång. Jag lät respondenterna tala fritt och 

samtalet flöt flertalet gånger ut mellan frågorna vilket gjorde det svårt att 

transkribera och extrahera deras svar i förhållande till rätt fråga. I efterhand 

tänker jag att jag skulle kunnat vara mer strikt och styrt intervjuerna i större 

grad. Å andra sidan ville jag låta dem tala fritt för att inte riskera att gå miste 

om tankar och associationer som ett mer fritt samtal skulle kunna ge. Innan 

jag påbörjade intervjuerna borde jag ha genomfört en testintervju för att se 

hur frågorna togs emot. Då skulle jag ha kunnat omformulera dem för att 

skapa större tydlighet inför de riktiga intervjuerna. Jag skulle också för egen 

del fått möjlighet att träna på att ställa frågor på ett neutralt och likartat sätt 

för att de riktiga intervjusituationerna sedan skulle bli så identiska som 

möjligt. En annan kritik mot frågorna i intervjun är att fråga två och tre varit 

snarlika. Respondenterna har haft svårt att särskilja de två frågeställningarna 

åt. Alla respondenter har upplevt att olika tajming är vanligt förekommande 

bland olika ensembler men i följd av detta har de gått in på faktorer som kan 

tänkas styra tajmingen och inte varför en viss ensemble etablerar en viss 

tajming jämfört med en annan ensemble. Men frågorna ligger väldigt nära 

varandra så det är förståeligt. 

Att välja respondenter utifrån olika instrumental inriktning, kön, ålder, grad 

av professionalism/antal år i yrkeslivet var ett medvetet val. Jag ville se om 

t.ex. instrumentspecifika faktorer skulle spela in i svaren samt om övriga 

aspekter gav något utslag. Dock skulle jag behövt ha ett mycket större 

intervjuunderlag för att kunna avgöra om dessa aspekter spelade in eller ej. 

Denna både fördel och kritik gäller hela min undersökning; ett större 

underlag skulle gett mer tyngd åt slutsatsernas giltighet och 

generaliserbarhet. 

Att mina försökspersoner återfinns inom Stockholm, Sverige som är en liten 

sfär kan tänkas utgöra en grund för ett likartat musicerande genom t.ex. 

utbildning och yrkessammanhang där flertalet personer kan ha musicerat 

med varandra, influerat varandra eller utbildat varandra. För att ge 

ytterligare tyngd till en sådan här undersökning skulle man även kunnat 

utföra den i andra länder där kanske ett annat typ av musicerande och andra 

ideal råder. 

En annan kritik mot undersökningen är att jag inte visade filmklipp av 

dirigering. Att ha haft något visuellt att utgå från, som respondenterna 

kunnat ta ställning och relatera sina svar till, skulle gett större giltighet till 

uppsatsen. 
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Förslag på hur man vidare skulle kunna undersöka 

fenomenet tajming 

Som ingång i den här uppsatsen hade jag ett flertal idéer om hur detta 

fenomen skulle kunna undersökas. Jag var i kontakt med tre professorer på 

Kungl. Tekniska högskolan för att diskutera hur man skulle kunna filma och 

mäta tajming mellan dirigent och ensemble. De gav mig flertalet tips om 

teknik man kunde använda sig av för inspelning samt dataprogram man 

kunde samla videos i för att sedan jämföra ljud och bild. En idé var att göra 

en film av en dirigent med ljudupptagning av en ensemble och sedan låta 

försökspersoner antingen se filmen av dirigenten eller höra ljudet av 

ensemblen och i sin tur knacka när de ansåg att ”slaget låg”. Dessa 

knackningar skulle spelas in och sedan jämföras i dataprogram mot ljud och 

bild. 

Ytterligare idéer kan vara att 

• Filma ensembler tillsammans med deras dirigent och därefter låta 

alla inblandade diskutera det musikaliska skeendet. 

• Studera slagteknisk påverkan 

o tillsammans med en professionell ensemble testa slag med 

olika typ av in- och utsvängning i slagkärnan och sedan 

diskutera med ensemblen hur detta påverkar deras respons 

och hur de som sångare/instrumentalister upplever 

olikheterna. 

• Studera olika instrumentgrupper 

o intervjua alla instrumentgrupper i en orkester för att få en 

heltäckande bild av deras olika upplevelser av sina roller 

inom orkestern samt om de anser att deras specifika 

instrument har en påverkan på tajmingen. 

• Studera dirigenters förhållningssätt. 

o Undersöka hur dirigenter inom kör och orkester och på olika 

nivåer ställer sig till fenomenet tajming. 

o Vilken preferens de har om var på slaget de vill ha 

musikalisk respons. 

o Hur de tacklar fenomenet tajming när den inte är som de vill 

ha den. 

Slutsatser 

Att olika ensembler har olika tajming verkar vara ett faktum. Det är svårt att 

sätta fingret på varför det är så men en aspekt som lyfts fram är att specifika 

personer som spelat tillsammans länge etablerar en viss tajming och ett visst 
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spelsätt. Detta blir en tradition som ensemblen behåller genom att samma 

musiker sitter på sina tjänster under lång tid och överför sitt etablerade 

spelsätt till nya musiker som tillkommer i ensemblen. Således bibehålls 

ensemblens ”spelidentitet” över tid. Som vi sett av svaren från Klassiskt 

forum och från intervjuerna verkar det vara många faktorer som spelar in 

och bidrar till en ensembles tajming och att finna ett slutgiltigt svar på 

frågan ”När på slaget vi ska musicera” går inte. Jag tänker att dessa 

olikheter i tajming till viss mån är påverkbara men också, i sig själv, kan ses 

samt användas som en diversitet i musikaliskt uttryck.  
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Bilaga 1 

Enkät för intervju till uppsats angående tajming mellan 

dirigent och ensemble. 

Presentation: 

När man tittar på filmade klipp av olika ensembler och deras dirigenter kan 

man se skillnader i tiden det tar för ensemblen att svara på dirigentens slag. 

Jag försöker med denna uppsats undersöka varför olika ensembler har olika 

tajming i förhållande till sin dirigent och vilka faktorer detta beror på. 

Begreppet ”tajming” definierar jag i detta fallet som den tid det tar för 

ensemblen att ge instrumental respons efter att dirigenten gett ett slag och 

lämnat slagkärnan, dvs den lägsta punkten där handens rörelse åter vänder 

uppåt. 

Denna undersökning är anonym, dvs personnamn eller namn på ensemble 

kommer ej presenteras i uppsatsen. 

Går bra att jag spelar in vår intervju? JA NEJ 

Inspelning kommer endast användas av mig för att komma ihåg fullständiga 

svar som ges. 

Intervjupersonens bakgrund: (ringa in eller fyll i ditt svar) 

• Jag är: Yrkesverksam musiker Student på musikhögskola 

Sedan antal år: _________ ___________ 

• Min åldersgrupp: 20–30 30–40 40–50 50–60 60–70 

• Kön: Kvinna Man Annat 

• Vilken ensemble (orkester eller kör) musicerar du huvudsakligen i? 

___________________________________ 

• Huvudinstrument: ____________________ 

 

Därefter har intervjun inletts utefter följande frågeformulär: 

1. Har du upplevt att olika ensembler du musicerat i/dirigerat har haft 

olika tajming i förhållande till dirigenten? 
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2. Hur kommer det sig att skilda ensembler har olika tajming? 

3. Vilken eller vilka faktorer anser du påverkar en ensembles tajming i 

förhållande till sin dirigent? 

4. Hur kommer det sig att den ensemble du huvudsakligen musicerar i 

har den tajming som den har? 

5. Är du, utifrån ditt instrument/sång/dirigering, nöjd med din 

ensembles tajming eller hade du önskat en annan tajming? 

a) Jag är nöjd 

b) Jag önskar en senare tajming 

c) Jag önskar en tidigare tajming 

Varför? 

6. Vad, enligt dig, finns det för för- och nackdelar med en senare 

tajming för 

a) musiken i sig? 

b) musikerna? 

c) dirigenten? 

 

Bilaga 2 

Respondenternas svar på fråga 4-5. 

4. Hur kommer det sig att den ensemble du huvudsakligen 

musicerar i har den tajming som den har? 

Respondent A 

När alla musiker är desamma varje gång, instrumentalister, konsertmästare 

och dirigent då uppstår oftast bra tajming. Detta oavsett nivå på ensemblen. 

Det beror på att man lär känna varandra musikaliskt. 

Respondent B 

För att den är på så hög nivå. (Windcorps brassband) Musikerna i 

ensemblen består av musiker ifrån Göteborgsoperan, Göteborg Wind 

Orchestra, Marinens musik, Arméns musik, Livgardet. Det är en 

projektorkester så den har för tillfället ingen fast dirigent och då är det alltid 

att olika dirigenter har olika typer av tajming. Allt ifrån en lugn dirigent som 

varit professor på musikhögskola i 50 år till någon brittisk dirigent som 

alltid ligger lite före. Då får man ta ett större ansvar själv och räkna puls och 

paus. 

Följdfråga: Skulle du säga att det här med att ensemblen byter dirigent ofta 
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tvingar den till att skapa sin egen puls och tajming, som att den får en egen 

personlighet? 

Ja det skulle jag säga. Man har modellen också kommer dirigenten och 

knådar till modellen efter deras vision. Om Radiosymfonikerna bara skulle 

haft Daniel Harding så skulle de lärt sig att Daniel alltid gör såhär eller 

pekar på stråket vid det här tillfället och därmed skulle de sluta titta. Om 

själva orkestern har en bra tajming i sig så kan dirigenten variera sig lite 

mer. Jag tror det kräver kompetens hos musikerna att lära sig musicera 

tillsammans för ibland ska man även kunna klara av att spela utan dirigent. 

Respondent C 

Återigen storlek på ensemble, instrument som är med samt musikstil är 

huvudsakerna. 

Respondent D 

Under sista året har vi haft två gamla och individuella ensembler att förhålla 

oss till, Drottningholms barockensemble och Kungliga Hovkapellet. För oss 

betyder det att vi ställer om oss. Det ligger också i skillnaden mellan proffs 

och amatörer. Det är ju inte Hovkapellet som anpassar sig till kören. 

Hovkapellet spelar som de alltid gör men vi anpassar oss. Då får vi 

naturligtvis hjälp av dirigenten. Vi har ju ingenting att vinna på att kriga om 

vem som bestämmer här. Det är ju ingenting som vi tjänar något på. Vilket 

gör det så underbart att jobba med amatörer ibland. Det kanske kan finnas 

prestige men inte gentemot en orkester som kommer in. 

Följdfråga: Om man jämför de här två orkestrarna när de jobbar med er 

samt om ni hade gjort en a cappella konsert, hur skulle du då säga att ni 

anpassar er till er dirigents slag? 

Vi befinner oss i tre olika slag (tajming) så att säga. När vi sjunger a 

cappella då beror sättet vi följer på vilken typ av musik det är, hastighet, lite 

grand kanske tolkning, men det handlar väldigt mycket om ens 

förhållningssätt till det enskilda stycket. Däremot när Drottningholms 

barockensemble kommer då måste vi förhålla oss till ensemblen. Och då 

reagerar vi mer på det än vad vi annars skulle gjort utifrån bara musiken. 

Följdfråga: Så ensemblen styr egentligen eran tajming och musicerande i 

första hand jämfört med dirigenten? 

Ja, det tror jag nog att det är mer ensemblen som gör det. Här finns 

skillnaden mellan amatör och proffs. Här finns också respekten inför 

ensemblen. Här finns insikt i varför ska vi bråka med dem? Viljan att 

genomföra stycket på bästa sätt och inte att vinna. Så då blir dirigentens 

uppgift att redan vid instuderingen tänka lite på hur ensemblen kommer att 

reagera, sen på repetitionerna tillsammans med ensemblen förmedla. Då kan 

han i förväg ha förberett oss, kom ihåg att de gör såhär, eller kom ihåg 

Hovkapellet dom är lite sena så förbered er, anpassa er, jag ska hjälpa er. 

Följdfråga: Då är det just tajmingen som ni har diskuterat inklusive andra 

musikaliska aspekter antar jag? 

Ja. Han vet att Hovkapellet har en slags grundpuls, en slags inbyggd 

generell reaktionshastighet. Den kan naturligtvis variera lite grand, den kan 

också anpassa sig t.ex. när dirigenten är väldigt bestämd och talar om att här 
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vill jag att ni följer lite närmare slag. Och det gör vi ibland med hänvisning 

till musiken, ibland med hänvisning till kören och/eller akustiken. Men det 

rubbar inte deras grundpuls. 

Följdfråga: Vilken av de här ensemblerna är mest sen? 

Det är Hovkapellet. ”Drottningholmarna” är betydligt mer på slaget. 

Respondent E 

Sjunger vi repertoar som vi har sjungit massa gånger, t.ex. Kung 

Liljekonvalje, och någon tar den för snabbt då kan vi reagera negativt på 

det. Men oftast är det inte så. Oftast är vi extremt beredda att möta 

dirigenten. Det kan ju tolkas som slapphet eller arrogans att inte sjunga på 

slaget med en viss dirigent, ”dom vill sjunga själva” så kan det ju uppfattas, 

men jag vet helt säkert att det finns ingen i radiokören som inte är beredd att 

sjunga så som dirigenten kräver. Man är så fostrad i att faktiskt lyda sin 

dirigent att man är beredd att gå ganska långt. Får vi veta att vi ska sjunga 

på slag så anstränger vi oss för att göra det. Förutom slutackord. Slutackord 

är lite speciellt för det är för att säkra att vi kommer exakt samtidigt. Det är 

lite konstigt också hur vi kan vänta in varandra såpass mycket som vi gör i 

vissa slutackord och ändå landa samtidigt. Det är någon psykologi där som 

gör att det funkar ändå. 

Respondent F 

Ibland tänker jag att det inte har med slagen att göra. Jag tror att olika saker 

har olika betydelse vid olika skeenden som inlärning och när man sen 

musicerar. När man vet var man har varandra då har mycket utav puls och 

sånt satt sig och då kan man dra mera och ändra mera för man vet att alla är 

med på det. Man kan musiken så innerligt väl. I början måste man vara 

jättenoga med puls. Så pulsen är viktig. Det tycker jag jag märker ju mer jag 

håller på. Jag måste hålla på med den här (metronomen) för min egen puls 

kan ju åka upp och ner. Och har man den här då har man på något sätt 

styråran i instuderingen. Man har iallafall nånting att utgå ifrån och förhålla 

sig till. Så det är lite olika stycken. I vissa stycken kan jag hålla på hela 

tiden med metronomen och fram och tillbaka liksom bara för att jag plötsligt 

tror att jag vet vad bpm 72 är så kan jag ändå bli förvillad för att musiken 

åker fram och tillbaka. Men att bara gå på slag och inte använda facet 

(ansiktet) eller kroppen i övrigt, var man har sina armar, hur man står eller 

hur an andas, det är jätteviktigt tror jag. 

Respondent G 

Den ensemble som jag jobbar mest med är en ungdomsorkester. Det är 

vanan från bägge håll. Ensemblen vänjer sig vid sin dirigent och dirigenten 

vid sin ensemble. Det kan vara små variationer i att det inte alltid är samma 

gäng som sitter framför men det är nånting som utvecklas under 

repeterandets gång. Där man etablerar var man ska ligga i förhållande till 

slag. Just med ungdomarna finns det väldigt lite delay. Jag tror det är med 

lite mindre erfarna musiker eller yngre då blir dirigentens funktion lite 

annorlunda. Man måste prioritera andra saker. Då måste man alltid ha en 

väldigt tät och koncentrerad ögonkontakt med dom musiker man 
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kommunicerar med. En proffsorkester de är vana vid att läsa gestiken men 

med mindre erfarna musiker då är gestiken en sak, men man får framförallt 

den respons man vill ha genom att kunna se på sina musiker och 

kommunicera direkt med en hel sektion och med individer. Iofs tycker jag 

att den sortens kontakt ska man också ha med den bästa proffsorkester men 

det är inte lika livsviktigt. Därmed med den mindre erfarna ensemblen, som 

t.ex. den ungdomsorkestern jag jobbar med, då är delay (sen tajming) nästan 

obefintlig. Det är för att man försöker lära ut ett sätt att andas ihop, självklar 

för blås men gäller även för stråk och slagverk, och då bekräftar man det 

genom så mycket ögonkontakt som möjligt. Det är naturligtvis också 

beroende på vilket stycke som man spelar. T.ex. kan det vara svårt för dem 

att hänga med i ett stycke som är väldigt rytmiskt. Ibland pekar jag på 

konsertmästaren och slutar dirigera för att de ska träna sig i att lyssna på 

varandra och titta på denne. Man måste maximera de visuella kontaktytorna 

inom orkestern genom att placeringar av notställshöjd och stolar är så att 

man har dirigenten, konsertmästaren, sin stämledare och noterna i en ram så 

man kan ta in alla de här informationskällorna på en gång. Det har nog 

tränats över tid att vi andas ihop och vi spelar ihop, och använder våra öron, 

men inte minst våra ögon. 

Sammanfattning 

Att spela mycket tillsammans med samma personer och att vänja sig vid 

varandra skapar en grupps gemensamma tajming, både med och utan 

dirigent. Två personer lyfter också fram andra aspekter hos dirigenten som 

t.ex. ögonkontaktens betydelse för kontakten med just sina ensembler. 

5. Är du, utifrån ditt instrument/sång/dirigering, nöjd med din 

ensembles tajming eller hade du önskat en annan tajming? 

a) Jag är nöjd 

b) Jag önskar en senare tajming 

c) Jag önskar en tidigare tajming 

Varför? 

Respondent A 

Av amatörorkestrar som jag spelar i önskar jag en aning senare tajming. Jag 

önskar att de hade is i magen och kunde vänta lite. Om man är osäker så går 

man bara på det man ser. Med proffsorkester önskar jag för egen del en 

tidigare tajming för det är jättesvårt att veta hur länge man ska vänta. Det 

blir nästan lite för länge. Man hinner få lite ont i magen innan man vågar ta 

i, särskilt om det ska vara ett ackord i forte tillsammans med allihopa och 

man bara väntar på ”bam”. Det är jätteläskigt! Tänk att komma först på den. 

Följdfråga: Hur hanterar man när man spelar off-beat? Om orkestern 

generellt ligger mycket efter slaget då hamnar ens off-beat på slaget. 

Det är jättejobbigt. Brahms är det värsta man kan spela. Då vet man aldrig 

vad som är på eller off slaget. Det känns som man simmar lite och kan 
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blunda när man spelar. Men jag har haft många olika upplevelser av att 

spela Brahms. Visuellt kan man vara efter dirigenten men i kroppen 

upplever man att man är på slaget. 

Respondent B 

Jag skulle säga att om man går till Windcorp som jag spelar ganska mycket 

med så är det att i början var det lite svårt men man lärde sig efter ett tag 

och nu är man nöjd när man lärt känna de andra musikerna. 

Följdfråga: På vilket sätt var det svårt i början? 

Att känna till att vissa kanske fraserade på ett visst sätt, t.ex. 

konsertmästaren som sitter på någon form av kornett vill göra på det här 

sättet, eller lära sig hur en tuba fraserar. Det är alltid svårt att komma in som 

frilans, att gå från frilans till fast (medlem). Man måste ha ett öppet sinne 

och kunna spela på ett specifikt sätt. I början handlar det väldigt mycket mer 

om att följa än att spela. Men sedan desto mer man spelar på en högre nivå 

så tycker jag att tajmingen blir bra. Som elev från musikhögskolan skulle 

man väl uppskatta om de var lite mer på slagen eller lite närmare mitten. 

När man har lektion med en dirigentstudent så är det alltid att man måste var 

på slaget. Med musikhögskolans symfoniorkester är det att man kan vara 

lite efter men ändå ganska nära. Sedan kommer man till operan och då är det 

en sekund efter slaget. Den tajmingen lär man sig inte här utan man måste 

följa och musicera. 

Följdfråga: Kan man säga att de dirigenter som arbetar på skolan 

förespråkar en mer nära tajming? 

Ja de slår mer puls än impuls. Men jag hade en dirigent för ett tag sedan, 

Daniel Blendulf, och där märkte man att han är ju van att arbeta med 

professionella orkestrar. Han gjorde mer cirklar och tecken än 1,2,3,4. Men 

just nu repeterar vi ett projekt för en konsert på skolan med en 

dirigentstudent och då är det mycket mer fokus på att slagen ska gå åt rätt 

håll enligt skolboken. Om man jämför orkester- och kördirigenter så känns 

det som att kördirigenterna har mer frihet. De dirigerar mer i musiken än i 

tempot. Ni brukar ofta kunna måla upp en fras för sångarna. Om man gör 

t.ex. Juloratoriet eller Johannespassionen så kollar dirigenten alltid på kören 

och fraserar med och fraserar runt också får man själv kolla på 

konsertmästaren också vet man att det kommer komma vissa musikaliska 

grejer som man annars inte hade gjort bara i orkestern. Om man ska 

polarisera så har jag inte ansvar för att räkna puls utan att följa. 

Orkesterdirigenterna gör mycket cirklar upp och ned, fram och tillbaka, men 

det sitter ändå i kontext till det musikerna spelar. Jag tycker jag ser en 

oerhört stor skillnad i när en kördirigent ska leda en orkester än tvärtom. 

Handrörelser kommer på ett annat sätt. 

Följdfråga: Vilket typ av dirigent föredrar du? 

Jag tror jag ändå gillar kördirigenter mest. Just för att de har ett annat tänk 

på musiken och kan se stämmorna från ett annat håll än just helhetsbilden 

som dirigenterna (orkester-) kan ha och bara rita kring. Kördirigenter är väl 

vana att läsa fyr- eller femstämmigt. Det blir annan musik skulle jag säga 

om det är en kördirigent som dirigerar Johannespassionen än om det är en 

orkesterdirigent som dirigerar. Man känner lite vart de lägger fokus och hur 
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de dirigerar och jag har själv varit med om en dirigent som jobbar med 

halvprofessionella orkestrar och sedan när kören kommer med så har den 

bara släppt orkestern och försökt göra kör, fast på orkestersätt. Det blir en 

helt annan typ av musik. Det känns som från musikernas perspektiv att 

kören behöver lite mer hjälp. Musikerna börjar genom att titta på 

konsertmästaren. Medan kören kanske behöver hjälp med viss frasering för 

att ett specifikt ord ska gå fram bättre. Medan orkesterdirigenten kanske 

tänker att ”så här går melodin och lycka till med texten, jag hör den lite 

dåligt, kan ni kanske texta lite bättre?” 

Respondent C 

Ja, jag är absolut nöjd. Alla ensembler som låter bra, professionella 

ensembler, har sin egen tajming men den har liksom formats med tiden så 

det finns en poäng med varför de har den tajming som den har. Har man en 

slagverksstyrd ensemble så kommer den vara väldigt metriskt på slaget. Ju 

större rörelse och ju längre tid det tar att alstra ljud framåt desto längre 

starttid har varje instrument. Sedan väntar man på varandra klangligt och 

särskilt i vissa klangvärldar i viss musik och då kommer de ännu senare. 

Någon enstaka gång när något inte funkar i en ensemble eller orkester hade 

man kanske önskat en annan tajming och när man är i 

amatörorkestersammanhang så är det ju väldigt ofta man önskar en annan 

tajming. Det är väl en sak de missar lite grand, att de försöker ligga direkt på 

slaget, men då kommer man ju aldrig tillsammans. Träblåsare är ju en sak 

för sig. Vi har väldigt mycket öga på konsertmästare och kontrabas. Och 

dirigent naturligtvis. Det är nästan att man går mer på konsertmästaren än 

dirigenten för där ser man rörelse och då vet vi exakt hur och när han startar 

en ton i förhållande till det dirigenten gör. Nu gäller ju inte detta så mycket i 

snabbare partier då man är mer på utan mer i partier där ”nu kommer det ett 

ackord som sätter an”. Om jag är nöjd? Ja jag är nöjd med alla ensemblers 

tajming som är bra även om den är olika från gång till gång, men den funkar 

där. Om jag skulle vilja ha en senare eller tidigare tajming, så tycker jag inte 

man kan tänka, utan bara man har en bra tajming i förhållande till alla andra 

i gruppen så kommer det låta bra. 

Respondent D 

Sjunger vi a cappella så är det upp till var och en att följa att verkligen 

komma i tid. Jag kan bli irriterad på att enskilda inte är tillräckligt 

disciplinerade, förberedda eller har en bra teknik. Om jag skulle sjunga i 

Radiokören så skulle jag kunna förutsätta att alla har tillräckligt bra teknik 

för att tonen är där när det behövs. Det kan man inte i en amatörensemble. 

Det är långt ifrån alla som tar sånglektioner så det är för svårt att på rent 

musikaliska grunder att tänka på hur det är med tajmingen. Där handlar det 

om dirigenten kan motivera sångarna? Kan sångarna motivera sig själva 

tillräckligt mycket för att vara alerta? Det känner man ju när man jobbar 

med en professionell ensemble, särskilt när de också är riktigt samspelta och 

inte består av vikarier. Det finns ju ensembler som gör konserter med körer 

och vars medlemmar visserligen är professionellt utbildade men som inte 

har en ensembleidentitet. Man känner att de är proffs i hur de hanterar sina 
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instrument och hur de har preparerat sig för musiken och ändå kan det 

saknas någonting. De är just inte samspelta. Individer som kommit samman 

för att spela ett gig och sedan försvinner igen. Det är alltså inte alla 

ensembler som utvecklar en egen identitet. Men med Hovkapellet och 

Drottningholmarna har jag upplevt att de lyckats leverera varje gång. 

Respondent E 

Jag gillar att sjunga på slag. Eftersom vi inte alltid gör det så är det 

frustrerande, men det finns också om än oförklarliga anledningar till varför 

det är som det är. Man ibland tror jag det kan bli att man vänjer sig vid vissa 

saker. Man sitter 15 timmar i studio två och repar på något man inte alltid 

tycker är jättekul. Det kan variera hur engagerad man är. I vissa lägen kan 

det bli en slö mentalitet om att det inte är så noga. Jag kan tänka mig att det 

måste vara frustrerande för en dirigent att få den där försenade responsen. 

Men i utgångsläget är jag nöjd och jag tror att det är faktorer som ligger 

utanför ensemblen som gör att vi inte ligger på slag när så blir fallet, dvs. 

dirigentens möjliggörande av andning och mikroflexibilitet. 

Respondent F 

Ibland kan jag bli så trött på att körer är så oerhört oansvariga. Att man inte 

tar sitt eget ansvar och musicerar utan ”jaja, nu håller vi på att studera in det 

här och lär oss det här” och då presterar man under sin egentliga nivå. Det 

tycker jag är onödigt. Då får jag sitta där och jobba i en halvtimme med sånt 

som de egentligen skulle kunna klara av mycket snabbare om de bara 

skärper sig och har en annan inställning till sitt musicerande.  

Följdfråga: Vad tror du detta beror på? 

Bekvämlighet. Man är i det här läget att man orkar inte alltid. Jag orkar ju 

inte heller alltid. Det hänger ihop med det jag pratade om förut, hur mycket 

man ska orka stå på tå och vara högpresterande hela tiden. Sen finns det ju 

nåt bra i att ha det lite mer vilsamt. Alltså om man är högpresterande hela 

tiden så är det bra att inte vara det. Det finns en vila i det tänker jag. 

Men för att svara på frågan så skulle jag not säga att man skulle behöva ha 

en tidigare tajming ofta. Jag får påminna om att komma med vokalerna på 

slaget. Konsonanterna tar ni innan. Och om att andas i tid så att den 

förberedelsen är klar. Och att jag inte inväntar. Det är jättelätt att man gör 

det. Man ska sätta igång kören och ”Nu kommer ni va?”. Också väntar jag, 

och då tar det ännu längre tid också vänjer jag dem vid det istället för att 

vara okuvlig. Sätta igång Förvårskväll, det är svårt. Det är lätt att det blir 

fult. Vet inte koristerna exakt när de ska börja då blir det jättesvårt och då 

blir det shaky i början. Då blir det inte rent. Men om man, in med luft, och 

börja. Då har de klart för sig när de ska börja, men jag måste hålla en lugn 

och jämn puls utan åthävor. Så en tidigare tajming rent generellt, det är ett 

önskeläge. 

Följdfråga: Hur är det när ni sjunger med orkester? Hur länkar du samman 

kör och orkester? 

Ofta behöver man då påminna om tajmingen och att de då verkligen följer 

mina slag. Om man t.ex. tar en sats där det pågår massa snabba rörelser i 

orkestern medan kören ligger i ganska långsamma notvärden, en koral t.ex. 
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Om dom då inte är supernoga med exakt var de sätter vokaler och 

konsonanter så blir det såsigt. Där är det jätteviktigt och då får man påminna 

om att de måste skärpa sig. När det går långsamt med långa toner då vill 

man gärna såsa. 

Respondent G 

Ja, jag är nöjd och jag önskar vare sig en senare eller tidigare tajming. 

Följdfråga: Om du hade jobbat med en annan ensemble hade du velat ha 

samma direkta respons? 

Ja, jag mår nog bäst av en omedelbar och direkt respons till gestiken, med 

undantag av vissa passager där man måste vara lite före för att se till att 

musiken inte står stilla. Men det är vid vissa passager som har en viss 

rubaterande eller ritarderande form. Men i grund och botten vill jag ha en 

respons som är direkt som går ihop med den gemensamma andning inför de 

fraser som följer efter varandra i musiken. Då blir det mindre risk att det blir 

inflation av att man måste visa allting i förväg. Man kan mötas i en orkester. 

Man måste repetera in det men man möter sin orkester på de här impulserna 

som är viktiga när man sätter en höjdpunkt. Man behöver liksom inte göra 

ett slags skådespel en bit innan så att den ska realiseras en bit efter utan att 

det görs samtidigt så att den emotionella höjdpunkten är samtidig hos alla i 

en fras eller den decibelmässiga höjdpunkten. 

Sammanfattning 

De flesta är i stort sett nöjda med sina respektive ensemblers tajming. De 

båda dirigenterna, trots sina olika instrument kör och orkester, föredrar en 

direkt respons från ensemblen. Detta ger mer styrkraft för dirigenten och 

höjdpunkterna upplevs tillsammans med ensemblen. Även den 

professionella körsångaren uppskattar en direkt tajming. Orkestermusikerna 

verkar acceptera en senare respons även om de båda studeranden säger att 

det är något man måste lära sig och vänja sig vid när de kommer ut i 

professionella sammanhang. Oboisten, C, tycker inte man kan tänka i dessa 

termer kring tidigare eller senare tajming, utan om ensemblen är 

tillsammans och det låter bra så är det bra oavsett var tajmingen ligger. 

Amatörkoristen D irriterar sig på enskilda individers tillkortakommanden 

vad gäller att medverka till ensemblens samtidighet och tajming. Hen anser 

också att hens ensemble är anpassningsbar i tajming i förhållande till olika 

orkestrar, musikstil mm. 


