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Förord 

Först vill jag rikta ett stort tack till alla informanter som tog sig tid, visade stort 
engagemang och berikade denna studie med sina tankar och erfarenheter.  

Ett stort tack går också till min handledare Ronny Lindeborg. Tack för goda råd och 
handledning som hjälpt mig framåt längs vägen. Det har varit en intressant resa med 
många nya lärdomar! 

Tack Julia för bra studiestunder. Sist, men inte minst, vill jag tacka min livskamrat Ruben 
för stöd och uppmuntran. Utan dig hade inte detta varit möjligt! 
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Sammanfattning 

Timing och sväng är begrepp som återkommit frekvent i min musikutbildning. Min 
upplevelse är att ämnet är viktigt, men att det samtidigt saknas forskning på 
området. Studien syftar till att få en djupare insikt i hur pianopedagoger definierar 
begreppen timing och sväng samt hur de ser på undervisning när det gäller dessa. 
Jag är intresserad av att hitta didaktiska redskap och metoder för att på ett konkret 
sätt kunna tillämpa timing och sväng i pianoundervisningen.  

Undersökningen genomfördes med hjälp av en kvalitativ intervju-form där jag 
intervjuade fyra pianopedagoger, med inriktning jazz, verksamma på olika 
musikhögskolor och konservatorier. Resultatet visar, enligt respondenternas 
tolkning, att timing och sväng spelar en viktig roll i musiken i stort. För att komma 
åt detta i pianoundervisningen presenteras olika redskap. Viktiga aspekter för att 
spela svängigt pianospel är exempelvis kopplingen till kroppen, dynamik och 
underdelningar. Resultatet visar också att timing och sväng handlar om att göra 
musiken levande.  

 

 

 

Sökord: Sväng, Timing, Piano, Rytm, Pianometodik, Undervisning, Jazz
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1. Bakgrund 

Musik har alltid upptagit en stor del av min tillvaro. Mycket beroende på att den 
funnits nära till hands då mina föräldrar arbetar som kantorer och musikpedagoger. 
Från att ha börjat min musikaliska resa med viola, piano och sång landade jag, 
under gymnasietiden, i att fokusera på pianospel. Det var också under samma 
period intresset för jazz växte allt starkare. Improvisationen, klangerna men kanske 
främst svänget lockade. Så länge jag kan minnas har jag tilltalats av musik som 
svänger. Jag upplever att musikaliskt sväng utgör en faktor i musiken som gör den 
levande. För mig innehåller musikaliskt sväng element som ger musiken ytterligare 
dimensioner av kvalité och djupare substans. 

Under mina år som pianostudent, på gymnasium, folkhögskola och musikhögskola, 
finns det två begrepp som återkommit, både inom piano- och 
ensembleundervisning: timing och sväng. Inom pianometodik är det, enligt min 
uppfattning, vanligt med fokus på melodi, ackord, teknik, skalor och musikteori. 
Det är naturligtvis viktiga parametrar inom pianospel. Inom dessa områden finns 
det många metodiska idéer, verktyg och hjälpmedel att ta del av i syfte att hitta 
goda metoder för undervisning. Begrepp som timing och sväng finns 
återkommande inom pianometodik, men hamnar gärna i periferin gentemot övriga 
musikaliska begrepp. Min erfarenhet, både som student och lärare, är att det saknas 
verktyg och metoder för hur timing och sväng kan läras ut. Dessutom finns det 
många olika tolkningar på vad timing och sväng egentligen är och innebär. 
Genrebegrepp såsom jazz- och popgenre kan också ha olika innebörd. När 
begreppet popgenre framöver nämns i denna studie är det ett samlingsnamn för 
pop, soul och gospel. Begreppet jazzgenre är i min undersökning ett samlingsnamn 
för jazz. Med detta arbete vill jag utforska ämnet närmare. Jag tror och hoppas att 
undersökningen blir betydelsefull både för mig och framtida kollegor då jag 
upplever att ämnet är viktigt men att det samtidigt saknas forskning på området.  
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning både från tidigare litteratur samt 
uppsatser. Inledningsvis kommer begreppen rytm och puls att tas upp för att ge en 
inblick i grunderna för timing och sväng. Sedan uppmärksammas kopplingen 
mellan den fysiska aspekten och timing och sväng. Under den sista rubriken 
kartläggs begreppen timing och sväng, utifrån de referenser jag fördjupat mig i. 

1.1 Rytm och puls 

Rytm och puls är centrala ord i denna studie, då de är grundläggande för både 
timing och sväng. Puls innebär uppfattade händelser på samma tidsavstånd, t.ex. 
människans puls eller en klockas tickande (Tyboni, 1994). Instrumentallärare 
Gunnar Lif (1998) förklarar att pulsen är den jämna, relativt konstanta och 
regelbundna hastigheten som noternas rytmiska tidsvärden jämförs mot. Rytm 
definieras i Bonniers musiklexikon (2003, s. 435) som en organisatorisk faktor till 
musikens rörelse i tiden. Rytmen är tillsammans med harmonik och melodik ett 
huvudelement som strukturerar musiken i obetonade samt betonade enheter. 
Tyboni (1994) uppfattar att man med rytm menar hur ett stycke av en lyssnare 
delas upp i större och mindre delar samt hur delarnas betoningsförhållande 
uppfattas och vilka tonlängder och pauser lyssnaren uppfattar. Rytm är 
regelbunden växling mellan starkare och svagare moment i återkommande förlopp 
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av olika slag; i synnerhet upplevelsen av denna växling (NE, 2012, s. 137). Den 
schweiziske tonsättaren och musikpedagogen, främst känd som rytmikens 
grundare, Émile Jaques-Dalcroze (1920/1997) beskriver vackert att ”livet självt är 
ju en rytm, dvs. en sammanhängande följd av mångskiftande livsprocesser, som 
bildar en odelbar helhet” (ibid. s. 235). Rytm och puls finns alltid runt omkring oss 
och är en del av själva livet menar också musikern Bertil Strandberg (2000, s. 4). 
Jaques-Dalcroze kopplar även samman rytm och takt med hjärtats slag, 
andhämtningen och den regelbundna gången. Både hjärtats slag och 
andhämtningen ger en klar uppfattning om takten genom sin regelbundenhet. Han 
framhåller att den regelbundna gången ger oss en perfekt mall för takten och 
uppdelning av tid i lika delar och att den därför är den naturliga utgångspunkten för 
att inviga barnet i rytmen (1997, s. 69). Förankring i kroppen tycks kunna 
sammankopplas till rytm. Mer om detta under kommande underrubrik. Rytmen kan 
kroppsligen upplevas som växlingen mellan andning och arbete, alltså̊ den fysiska 
upplevelsen av skiftningen mellan avspänning och spänning (Bonniers 
musiklexikon, 2003, s. 435).  

På samma sätt som hjärtat pumpar fram blodet i kroppen pumpar den musikaliska 
pulsen musiken framåt. Detta kan upplevas tydligt om du rör dig till musiken och 
därmed känner av musikens flöde som bygger på musikens puls (Jansson, 2011, s. 
14). Rytm och puls handlar således till stor del om en rörelse, vilket även Jaques-
Dalcroze (1997) understryker. Paul F. Berliner (1992) är musikforskare med 
inriktning på afrikansk musik, jazz och annan improvisationsmusik. I sin bok 
Thinking in jazz skildrar han följande beskrivning av rytm och puls: 

Swimmers cannot see the ocean´s current, but they feel its pull upon them 
and gauge its character from patterns of undulating waves. Similarly, 
musicians cannot see a beat, but they learn to discern it within the band´s 
collage (…)  (Berliner, 1992, s. 150). 

Genomgående tema tycks följaktligen vara att rytm och puls är en rörelse och 
något levande. Rytmen framställs även med ursprung i det grekiska ordet rheo, 
vilket betyder just ström (NE, 2012).  

Kompositören och jazzmusikern Gunther Schullers uppfattar att rytmens betydelse 
för en jazzmusiker är lika viktig som tonhöjd och klangfärg, om inte viktigare. Det 
råder stor enighet om vilka de grundläggande musikaliska elementen är, enligt 
hjärnforskare Howard Gardner (1994), sett ur ett kognitivt perspektiv. Han menar 
att i vissa kulturer har rytm en central roll medan tonalitet har en mer dominerande 
position i andra kulturer. Rytm och tonalitet är musikens kärna. Detta instämmer 
även Lif (1998) i när han förklarar att rytm, melodi och harmoni är tre viktiga 
grundelement i musiken. Rytmen är den mest ursprungliga av dessa element. Han 
menar vidare att rytmens ursprung finner vi i den energi som finns hos varje 
människa, och den har en direkt relation till vår tidsuppfattning. ”Weber lär ha sagt 
att rytmen är lika viktig för musiken som det pulserande hjärtat är hos människan” 
(Lif, 1998).  

Den amerikanska saxofonisten Dave Liebman (hemsida) hävdar att känslan för 
timing är det som bestämmer jazzmusikerns unika sound samt hur musiken 
upplevs. På vilket sätt en musiker fraserar rytmen är i ännu större grad mer 
avslöjande och viktigare än innehåll av melodi och klanger. Berliner (1997) 
instämmer genom dessa ord: ”Perhaps the most fundamental approach to 
improvisation emphasizes rhythm, commonly known as time or time-feel”. 
Berliner citerar jazztrumpetaren Tommy Turrentines ord: ”In improvisation you´ve 
got to have a melodic concept and a harmonic concept and a rhythmic concept 
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especially” (ibid. s. 147). Det råder inte något tvivel om att rytmen tillhör de 
kraftfullaste element vi har för att uttrycka känslor i musiken (Lif, 1998, s. 57).  

I en traditionell och klassisk pianoskola brukar, generellt sett, klang och 
pianoteknik lyftas fram som de viktigaste komponenterna inom pianoundervisning. 
En av de pianopedagoger som framhåller detta är Gottfrid Boon. För honom var 
tonbildning det viktigaste inom pianospel. Han menade att för att frambringa en fri 
klang ur instrumentet krävs att man är både psykiskt och fysiskt avspänd. När man 
är spänd tar man i och gör en ansats, vilket leder till att tonen kvävs, klipps av och 
efterklangen förkortas. För att nå fram till målet, som är fullödig interpretation, är 
pianoteknik vägen dit (Tohver, 1998). Många klassiskt skolade pianister är mer 
vältränade i intonation, än vad gäller puls, rytm och dynamik. Intonation är viktigt 
men puls, rytm och dynamik har mer direkt med det musikaliska uttrycket att göra 
(Lundeberg, 1992). 

1.2 Förankring i kroppen  

Ju mer jag har studerat timing och sväng har jag funnit att det på flera håll 
återkommer kopplingar till kroppen. Sångpedagogen Daniel Zangger-Borch (2012) 
menar att rytmen är ett uttryck som även förmedlas genom kroppen. Det är därför 
viktigt att man förankrar det rytmiska förloppet i hela kroppen samt att öka 
medvetenhet kring rytmiska rörelser med både öra och kropp. För att stärka den 
allmänmusikaliska förmågan är rytmisk känsla angelägen (ibid.). I skapandet av 
sväng krävs att musikerna har kropp och tyngd i anslaget (Bastian, 1987). För att 
bli en fulländad musiker bör barnet äga en uppsättning samverkande egenskaper av 
både fysisk och psykisk natur – där ibland ett ”kroppsligt rytmmedvetande”: 

Tack vare hela kroppens rörelser kan vi utföra och varsebli rytmer. 
Rytmmedvetandet är förmågan att föreställa sig alla slags följder och 
sammanfogningar av tidsfragment i alla grader av hastighet och kraft. Detta 
medvetande bildas genom upprepade erfarenheter med muskelspänningar och 
avspänningar, i alla grader av energi och hastighet. Skolläraren skulle inte 
drömma om att be ett barn rita av ett föremål, om inte barnet kände till det 
och inte dess hand kunde handskas med pennan (Jaques-Dalcroze, 1997, s. 
67). 

Således anser Jaques-Dalcroze att rörelse, i form av muskelspänningar och 
avspänningar, är ett hjälpmedel och en förutsättning för att medvetandegöra rytmer 
i kroppen. Rytmmedvetandet kan inte utvecklas utan upprepade erfarenheter med 
hela kroppens rörelser. Han förklarar vidare att: 

Musklerna är skapade för rörelse och rytm är ju rörelse. Det är omöjligt att 
föreställa sig en rytm utan att också föreställa sig en kraft i rörelse. För att 
röra sig behöver kroppen små bitar av rum och tid. Rörelsens början och slut 
bestämmer måttet av tid och rum. Båda är beroende av tyngd d v s – 
beträffande de kroppsdelar som musklerna sätter i rörelse – av 
muskelelasticitet och kraft (Jaques-Dalcroze, 1997, s. 70). 

Verktyg, såsom kroppstyngd, muskelelasticitet och kraft, anser Jaques-Dalcroze 
kan vara nycklar för att bli invigd i rytmen. Strandberg (2000, s. 4) säger vidare att 
dans och rytm är intimt sammankopplade samt att dansen finns som en rörelse i 
musiken. Han framhåller även att känslan av dans i musiken inte nödvändigtvis 
behöver vara något synligt och säger ”det är tonerna som dansar, inte 
nödvändigtvis kroppen.”  
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1.3 Timing och sväng 

Det finns skilda åsikter om vad timing och sväng egentligen innebär. Nämnvärt är 
att begreppet timing ofta används i kortform som time. Fortsättningsvis kommer 
begreppet timing, som ett samlingsnamn för både timing och time, att användas. 
Liebman (hemsida) skriver att det i grund och botten inte går att beskriva timing 
med ord. När Liebman vill beskriva en god rytmisk känsla använder han ord som 
accurate, even, variable och swinging. 1 Han förklarar vidare att oavsett vilka 
rytmer som spelas, åttondelar, sextondelar eller vad som helst, är det alltid på vilka 
sätt dessa rytmer spelas som bestämmer känslan i musiken (ibid.). Förmågan att 
hålla ett tempo och att kunna spela på ett rytmiskt exakt sätt är att ha en bra timing. 
En metronom eller en musikdator har perfekt timing, men det är ingen garanti för 
att det ska svänga om musiken. Målet är inte att spela exakt som en metronom. När 
man slappnar av i en puls, blir ett med tempot och njuter av att det svänger utan 
ansträngning blir bra timing och sväng en naturlig konsekvens av musicerandet 
(Strandberg, 2000). Götlind (2012) menar dock att metronom inte har någon 
timing, det är en exakt eller perfekt puls. Timing är kopplat till tid och när i tiden 
tonen spelas. Sväng däremot är hur tonen spelas och handlar än mer om rytmisk 
drivkraft och energi menar Andersson (2011). Kan sväng definieras mer som en 
känsla? 

Swing is an aspect of rhythm that has for many years defied definition. While 
there is much truth to the often quoted Louis Armstrong comment on swing, 
that if you don’t feel it, you’ll never know what it is, such a remark really 
offers little help in making us understand what swing is (Schuller, 1968, s. 6). 

Sväng tycks till större delen handla om känsla, vilket också gör det svårgripbart. 
Olika människors känsla är ju olika. ”Om du inte känner det, vet du inte vad det är” 
menar Armstrong. Liebman lägger fram en beskrivning av sväng:  

What is swinging or not is to some extent a matter of taste and acclimation. 
That which swings to the novice versus the educated listener may be entirely 
different, but even among so-called experts, the feeling of swing is so 
personal and subjective as to seem to be beyond discussion (though there is 
indeed much intense discussion about what does or does not swing). 
However, I think we could generalize that a feeling of swing has a drive or 
momentum in balance with a feeling of relaxation and effortlessness. There is 
a “lilt” or bounce to the music that is beyond words. It is probably easier to 
point out what doesn’t swing than what does (Liebman, hemsida). 

Precis som Liebman (hemsida) poängterar även Andersson (2011) att sväng 
handlar om en rytmisk drivkraft. Vidare menar Liebman att det är en drivkraft i 
balans mellan avspänning och anspänning.  

Att spela med god timing ser ut att handla om när i tiden man spelar. Rytmen rör 
sig mellan två poler och ska förena fasthet med flexibilitet utan att vara alltför 
mekanisk eller fri. Närmar man sig ytterligheterna för mycket och går för nära t.ex. 
den metronomiska rytmen, stelnar den och blir mekanisk. Går man åt andra hållet, 
förlorar den i intensitet och man tappar uppfattningen om pulsen (Lif, 1998). 
Berliner (1994) talar om att spela på, före eller efter slaget och tydliggör detta med 
följande figur:  

 
1 Accurate = Noggrann, Even = Jämn, Variable = Varierande, Swinging = Svängigt 
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(Berliner, 1994, s. 151, fig. 6.1) 

Zangger-Borch (2012, s. 79) betonar även detta när han skriver ”att ligga före, efter 
eller på slaget är oftast en subtil känsla men kan också vara medvetna rytmiska 
förskjutningar. För att kunna utföra de mindre nyanserna behöver du först veta hur 
det kan kännas när rytmen förskjuts”. Pianisten och kompositören Fred Hersch 
uttrycker sig:  

You can set a metronome here and, by playing with an edge or playing 
behind it or right in the center, you can get all kind of different feelings. 
That´s what makes it come alive. People are human, and rhythmic energy has 
an ebb and flow (citat ur Berliner, 1997, s. 151). 

Rytmisk energi är inte konstant, vilket gör den levande. Möjligen är en definition 
av timing och sväng att det är ett förhållningssätt gentemot pulsen. Med andra ord 
hur man placerar tonen i förhållande till den givna pulsen. Enligt Götlind (2012) 
handlar det om att bryta ner pulsen i mindre beståndsdelar. Genom övning av 
microbetoningar och microjusteringar kan en svängig fras skapas. Den 
amerikanska jazztrummisen Joe LaBarbera förklarar att det handlar om att förhålla 
sig till varandras underdelningar. När de kuggar i varandra kan man hitta varandra 
och sväng kan skapas (Forsberg, 2013). Apropå att spela svängigt i en 
ensemblesituation menar Strandberg (2000) att det är stor skillnad på att spela 
tillsammans och att spela samtidigt. Han hävdar också att ju tydligare ett 
cymbalspel är desto enklare är det för de andra musikerna att spela tillsammans.  

Liebman tar också upp underdelningar som en grundläggande faktor i skapandet av 
sväng. ”A musician´s groove in the jazz rhythmical language is most evident when 
the eighth note division is maintained. Eight notes are the main denomination of 
jazztime” (hemsida). Åttondelsfrasering är en stor del av musikers personliga stil 
och individualitet. Det är stor skillnad mellan att spela raka åttondelar, rena 
triolåttondelar eller någonstans däremellan. Om man dessutom spelar åttondelarna 
staccato, legato eller någonstans däremellan avgör också vilket sväng som skapas 
(Strandberg, 2000).  

Liebman bryter ner frasering till följande komponenter: articulation, dynamics, the 
space between, nuance och beat placement. Artikulation innebär på vilka sätt 
tonerna i en fras sitter ihop, medan dynamik handlar om betoningar och accenter. 
”The space between is a very subtle aspect of jazz phrasing which specifically 
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involves the length of space between the downbeat and upbeat2 of two eighth 
notes” (hemsida). Genom följande exempel visar Liebman att olika underdelningar 
bidrar till resultatet. Det skapas olika space between om man spelar en punkterad 
åttondel följt av en sextondel eller om man istället spelar tre åttondelstrioler varav 
den mellersta åttondelen är en paus: 

                                                                      (Liebman, hemsida, exempel 1) 

Hur man väljer att göra underdelning har stor betydelse på vilket typ av sväng som 
skapas. Vad gäller nyanser menar Liebman att ”it is through the use of nuance that 
the emotion of a line is felt, both rhythmically and melodically (…) This is speech 
brought to music, pure and simple” (hemsida). I följande exempel presenteras 
förslag på hur nyanser kan tas i uttryck:  

 

     
   (Liebman, hemsida, exempel 5) 

Det finns många möjligheter till variation i frasering. Slutligen nämner Liebman 
beat placement, vilket han menar handlar om var musikern placerar sina slag till 
det pågående ackompanjemanget (hemsida).  

 
2 Articulation = Artikulation, Dynamics = Dynamik, The space between = 
Utrymmet mellan, Nuance = Nyans, Beat placement = Placering av taktslag, 
Downbeat = på slaget, Upbeat = på synkop 
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                                                                         (Liebman, hemsida, exempel 6) 

If we conceive of a beat not as a point in time but an area or measurement of 
a distance, then we have an entire “space” to play with as far as available 
choices where one can place their down and subsequent upbeats (Liebman, 
hemsida).  

Liebman uppmanar alltså till att se ett slag som ett större område, istället för en 
enda punkt, för att skapa mer utrymme. Det utrymmet kan generera möjligheter för 
variation. Att spela på, före eller efter slaget tycks vara ett genomgående tema. 
Även trummisen Chester (1985) nämner i sin övningsbok följande tre olika typer 
av timing: 

On top – this type of feel generates the most energy and excitement, but 
there is always a danger of rushing. In playing on top of the beat, you play 
with a feel slightly in front of the center of the beat. 
In the Middle – This type of time feel is exactly that: in the middle of the 
beat. Behind – This feel places the groove slightly behind the center of the 
beat (Chester, 1985, s. 9).         

Övningsboken riktar sig främst till trummisar. Min uppfattning är att dessa 
förhållningssätt kan användas även av pianister. Som pianist finns möjlighet att 
tillämpa olika typer av roller.  

In it´s unique capacity, the piano typically shares various tasks with the string 
bass and drums. Like the bass, the piano can suggest harmonic form through 
the performance of it´s own bass line, but it can also represent the harmony 
explicitly through the performance of chords. Like the drums, the piano can 
punctuate the music rhythmically, yet it has the ability to mix short 
accentuating punches with long sustained sound (Berliner, 1994, s. 332). 

Pianisten har många möjligheter till variation i sitt spel. En pianist kan repetera 
samma rytmiska mönster men ändra ackord och klanger eller tvärtom; spela samma 
ackord men ändra rytmiska mönster. Pianisten kan agera solist, basist, trummis… 
Genom att analysera inspelningar och framträda kan man utveckla vokabulär av 
kompmönster (Berliner, 1994).  

Schyborger (1995) skriver i sin bok Play the gospel om att spela svängigt 
pianospel, med fokus på gospel. Han menar att variationen i anslaget har stor 
inverkan på dynamiken och bidrar till att göra musiken livfull. Starkt-svagt, tungt-
lätt, hårt-mjukt, långt-kort etc. Wiggen anser att det finns två typer av 
tangentnedtryck: det som accelererar i hastighet ända ned till botten och det som i 
stället retarderar i hastighet. Dessa båda typer åstadkommer två skilda 
klangfärgsresultat, även om tonstyrkan är densamma (1966). Det är av stor 
betydelse var tyngden i ackordet läggs, d.v.s. om tyngden ligger på de lägre, de 
mittersta, de övre eller jämstark på alla toner i ackordet. Tummen, pekfingret och 
långfingret är handens starkaste fingrar, vilket kan vara orsaken till att man 
omedvetet betonar ackordets mittersta stämmor. Genom att fokusera på ackordets 
yttersta stämmor kan klangfärgen få mer udd och karaktären bli mer distinkt. Det är 
viktigt att spela rytmiska figurer tydligt och distinkt (Schyborger, 1995). Han 
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förklarar även en modell som han kallar congasteknik, där man genom att fylla ut 
pauserna i högerhandens rytm med motrytmer i vänster hand kan skapa ett mer 
levande och drivande komp. Höger och vänster hand fungerar i samspel med 
varandra och hjälper varandra rytmiskt i mot- och medrörelser. I följande exempel 
delas åttondels-underdelningen, under en takt, mellan höger och vänster hand: 

 
             (Schyborger, 1995, exempel 14.2 och 14.3, s. 43) 

Viktiga moment i denna teknik är fördelningen av att spela obetonade eller 
betonade anslag. Schyborger understryker att många av övningsmodellerna i hans 
bok kan tillämpas på pianospel även inom andra genrer.  



 

 

2. Syfte och Metod 

2.1 Syfte 

Studien syftar till att klargöra hur pianopedagoger definierar begreppen timing och 
sväng och hur de ser på undervisning när det gäller dessa. Förhoppningen är att 
undersökningen ska kartlägga didaktiska redskap och metoder för att timing och 
sväng, på ett konkret sätt, ska kunna tillämpas i pianoundervisningen.  

Några av de forskningsfrågor jag utgått från är: Hur definierar pianopedagoger 
begreppen timing och sväng? Hur kan timing och sväng tillämpas i 
pianoundervisning? Vilka verktyg och metoder finns för att främja timing och 
sväng i pianospel? Vilken roll spelar rytmen i förhållande till andra musikaliska 
termer? Arbetet kommer att belysa pianospel med inriktning jazz- och popgenre. 
Således kommer arbetet att ha fokus på undervisning för äldre elever då dessa 
genrer vanligtvis inte undervisas på nybörjarnivå. I detta fall blir inriktningen 
högskolenivå. Mer om undersökningens avgränsningar redogörs under rubriken 
Urval.  

2.2 Metod 

2.2.1 Val av metod 
Kvalitativ intervju var den metod som valdes för arbetet. Denna typ av metod bör 
ha en låg grad av strukturering, vilket innebär att frågorna ska vara öppna och utan 
svarsalternativ vilket i sin tur ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna 
ord (Davidsson & Patel, 2011; Trost, 2010). För mig var det viktigt att ge 
informanterna möjlighet att utveckla sina tankar utan att bli allt för styrda av 
intervjuaren. Social interaktion är en viktig hörnsten inom kvalitativa intervjuer. 
Att interagera är att samtala, men inte bara genom att tala med munnen utan också 
genom kroppens andra rörelser såsom till exempel minspel och handrörelser (Trost, 
2010, s. 16). Min önskan var att intervjun skulle bli mer som ett samtal där både 
intervjuare och informanter var delaktiga. Med denna typ av metod ämnade jag att 
vidga mina perspektiv och få möjlighet till fördjupning i andras tankesätt.  

Frågor som togs upp under intervjuerna var exempelvis hur respondenterna 
definierar timing och sväng och om det är möjligt att separera dessa begrepp. 
Konkreta frågor kring hur timing och sväng används under pianolektioner samt 
vilka verktyg som kan vara hjälpmedel i syfte att bidra till svängigt pianospel 
belystes. Se Bilaga 1 för ingående beskrivning av intervjufrågor. ”Syftet med en 
kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter 
hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen” 
(Davidsson & Patel, 2011, s. 81). Om man är intresserad av att försöka förstå 
människors sätt att resonera eller reagera, eller av att särskilja eller urskilja 
varierande handlingsmönster, är kvalitativ studie rimlig (Trost, 2010).  

Då jag efterfrågade informanternas åsikter och erfarenheter som yrkesutövare valde 
jag intervjuformen, i stället för att observera lektioner. I en studie om hur lärare 
faktiskt undervisar hade observationsformatet varit intressant. Av detta skäl uteslöt 
jag den metoden. Informanternas möjlighet att utveckla sina egna tankar och 
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resonemang var centralt och därför var det inte heller aktuellt att välja 
enkätundersökning som forskningsmetod. Ambitionen var att examensarbetet 
skulle genomföras med respekt för de människor som deltog. Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet har utarbetat anvisningar för 
forskningsteknik. För examensarbetet innebär det bland annat att deltagarna ska 
erhålla en rättvisande och begriplig beskrivning av undersökningsmetoderna och 
undersökningens syfte. Deltagarna ska också ha möjlighet att när som helst ställa 
frågor om undersökningen och få sina frågor sanningsenligt besvarade. Vidare ska 
deltagarna upplysas om att de kan avböja att delta utan negativa följder samt att 
deras anonymitet skyddas (Johansson & Svedner, 2004, s. 24). 

2.2.2 Urval 
Eftersträvansvärt var att informanterna skulle ha olika utbildningsbakgrund och 
yrkeserfarenheter, vilket jag hoppades skulle berika undersökningen. Min ambition 
var att få en jämn genusfördelning och en bred spridning vad gäller ålder. I detta 
fall intervjuade jag tre män och en kvinna i blandade åldrar. Trost (2010) menar att 
ett fåtal väl utförda intervjuer är mycket mer värda än ett flertal mindre väl utförda. 
Vid alla studier gäller att kvaliteten ska sättas i första rummet – tillsammans med 
etiken. Att undersöka om det finns skillnader eller likheter även inom samma typ 
av skola, i detta fall musikhögskola, hoppades jag skulle kunna tillföra intressant 
information till arbetet. Förhoppningen var att det skulle ge en ingående bild av hur 
pianoundervisningen, med fokus på timing och sväng, fungerar på 
musikhögskolenivå samt hur pianopedagoger definierar dessa begrepp. Jag valde 
att intervjua fyra pianopedagoger med inriktning jazz- och popgenre, som alla är 
verksamma på olika musikhögskolor eller konservatorier. Alla fyra informanter har 
olika yrkeserfarenhet men har likaledes en gemensam nämnare i och med arbetet 
på musikhögskola.   

2.2.3 Genomförande 
Undersökningen genomfördes med anonymitet för informanterna. För att hålla 
anonymiteten hög avslöjas inte genus och exakt ålder. Själva intervjun tog omkring 
en timma och jag ställde sju öppna frågor för att ge utrymme för informantens egen 
utveckling av svar. Jag kompletterade även frågorna med planerade och i stunden 
komna följdfrågor. Platserna som intervjuerna genomfördes på var, i samråd med 
informanterna, på deras arbetsplatser. För att skapa en så bekväm och avslappnad 
intervjusituation som möjligt upplevde jag att informanternas åsikter om plats var 
väsentliga. Intervjun spelades in med hjälp av röstmemo-appen på iPhone och 
samtidigt fördes en del stödanteckningar, för att komma ihåg bättre men även för 
att, genom mitt skrivande, lämna utrymme för eftertanke. Trost (2010, s. 74) menar 
att fördelarna med ljudupptagning är att man kan lyssna till tonfall och ordval 
upprepade gånger efteråt, man kan skriva ut intervjun och läsa vad som ordagrant 
sagts. De fyra intervjuerna transkriberades, vilket också tillhör god forskningsetik 
och stärker studiens reliabilitet.  

Från Jan Trosts bok Kvalitativa intervjuer finns många praktiska råd att hämta 
gällande intervjuer. Några av de jag fann användning av var framför allt att ställa 
raka och enkla frågor, hellre sträva efter att ställa direkta frågor samt att låta 
tystnaden finnas. Trost (2010, s. 97) menar att i en tystnad kanske en viktig 
komplettering eller nyansering av svaret växer fram. Då bör intervjuaren vara tyst 
och invänta ett fullständigare svar. Dessa rekommendationer försökte jag ha i 
åtanke när intervjuerna genomfördes.  
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Här följer en kort presentation av de fyra informanterna som deltog i studien. Jag 
har valt att benämna dem vid pianopedagog A, pianopedagog B, pianopedagog C 
och pianopedagog D. Först presenteras informanternas utbildningsbakgrund och 
därefter tidigare samt nuvarande anställningssituation. 

Pianopedagog A (f. 1950-talet) har gått musikerprogram med både klassisk- och 
jazzinriktning på musikhögskola samt även musikhögskola utomlands, studerade 
under tio års tid. Nu arbetar pedagogen deltid som pianopedagog på musikhögskola 
men är även aktiv musiker, arrangör och kompositör.  

Pianopedagog B (f. 1950-talet) studerade klassiskt piano på konservatorium, men 
började successivt alltmer spela jazz, i vilken genre informanten är självlärd. Har 
under många år arbetat på konservatorium och är där ansvarig för undervisningen 
inom jazzpiano. Är en aktiv och anlitad musiker i många sammanhang, både inom 
klassisk musik och jazz samt både nationellt (europeiskt land) och internationellt. 
Intervjun med pianopedagog B genomfördes och kommer även presenteras på 
engelska, för att behålla originalets trovärdighet.  

Pianopedagog C (f. 1940-talet) har klassisk musikerutbildning på musikhögskola, 
men har parallellt alltid haft jazzen bredvid sedan uppväxten. Under 20 års tid har 
pedagogen arbetat på musikhögskola med pianoelever med bred genre och 
pianometodik. Har även varit en mycket aktiv musiker inom 
underhållningsbranschen.  

Pianopedagog D (f. 1960-talet) har pedagogisk utbildning (grundskole- och 
gymnasielärare) på musikhögskola med inriktning på jazzpiano, pianometodik och 
arrangering. Pedagogen har arbetat på musikgymnasium men arbetar sedan många 
år på musikhögskola med både pianoelever och arrangeringskurser.  
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3. Resultat  

Under denna rubrik kommer en analys av intervjuresultaten att sammanställas. Jag 
har valt att dela in analysen i tre underrubriker där begreppen timing och sväng 
inledningsvis beskrivs. Därefter kommer olika aspekter av timing och sväng att 
presenteras. Slutligen analyseras timing och sväng ur ett undervisningsperspektiv, 
där informanternas åsikter kring olika metoder och redskap är sammanställda.  

3.1 Definition av begreppen timing och sväng 

3.1.1 Begreppet timing 
Tre av informanterna menar att begreppen timing och sväng är svåra att skilja på. 
Exempelvis anser pianopedagog C att det egentligen inte är någon skillnad på de 
två begreppen överhuvudtaget. För pianopedagog B finns det en tydlig skillnad: 
“the groove is the general thing and the timing are the parts for me.”  

Some people just have a great time, with no lessons and just playing the 
drums and it´s fine. And some people really have to work hard for that. (…) 
There is a kind of scale that the more complex the music gets the more 
difficult it is to think about the over-all groove because you are worried for 
your own timing and of the fragments of the little parts in pieces 
(pianopedagog B). 

Pianopedagog A anser att timing kan vara stilbaserat. Hen menar att ”man måste ha 
bra time för att kunna spela svängigt i den stilen. Det är jätteviktigt. (…) Och det är 
något man verkligen måste svettas lite med för att få in.” Pianopedagog D menar 
att ”timingen kan handla om anslaget på ett ackord. Grunden för det är naturligtvis 
att man har rätt uppfattning i förhållande till det inneboende rytmiska förloppet i 
musiken.”  

3.1.2 Begreppet sväng 
Något alla informanter instämmer i är att svängig musik handlar om levande 
musik. Pianopedagog A uttrycker: ”Musik som inte svänger lever inte. Det blir 
kanske, som för mig, om man säger viss techno eller musik som är väldigt 
maskinell.” Detta understryker även pianopedagog C genom att säga att ”det 
handlar om hur du får liv i ett mönster så att det inte blir metriskt.” Pianopedagog 
B beskriver att ”if the groove is gone, then the breath is gone.” Samma pedagog 
menar även att sväng handlar om energi och poängterar att ”you must not confuse 
the groove with playing in time, groove is energy and groove is warmer for me.” 
Pianoedagog D och B poängterar att sväng handlar om ett helhetsperspektiv i 
musiken.  

The groove is more the sum of all the aspects that has to do with timing. 
When the timing is good, when the feel is good – then you´ll get a groove. 
The groove is for me a kind of over-all feeling of that the whole process leads 
to a kind of “ahh, yeah” (pianopedagog B). 

Pianopedagog D menar att sväng innebär att se ett större helhetsperspektiv. Hen 
anser också att det rytmiska flödet måste hänga ihop på ett bra sätt. Pianopedagog 
B beskriver vidare att sväng är en kombination av ”trust, body and culture.” Hen 
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menar att det finns en tydlig kulturell aspekt i sväng, vilket innebär att pianisten 
bör känna till vilken kultur som innefattas av just det sväng som eftersträvas. 

Både pianopedagog A och D framhåller att tidsförskjutningar är en förutsättning 
för att skapa sväng. Sväng är att man har små tidsförskjutningar I förhållande till 
grundpulsen, anser pianopedagog A.  

Det handlar naturligtvis om puls men det är inte bara pulsen. Någon form av 
rytmiskt grundmönster som ligger till grund för alltihopa. Och de eventuella 
små tidsförskjutningar som gör att det blir just det här svänget (pianopedagog 
D). 

3.1.3 Vikten av timing och sväng 
Alla informanter är överens om att timing och sväng, i jämförelse med andra 
musikaliska parametrar såsom melodi, harmoni osv, är primärt. Pianopedagog A 
menar att inom jazzmusik kommer timing och sväng på plats nummer ett och säger 
att ”om du inte har time eller sväng är det liksom ingen idé för då kommer du inte 
vidare”. Pianopedagog D talar om att man bara kan ställa ytterligheterna mot 
varandra. Att spela komplicerat med dålig timing är inte bra. Men att spela enkelt 
men med bra timing är bra. Hen framhåller att det handlar om en helhet, men att 
målet alltid är att få instrumentet att låta på bästa sätt i förhållande till musiken.  

Timing is much more important than we take for granted. Also when you´re 
talking about playing a nice melody, you´re also talking about when does the 
note starts and when does it end. When does the note comes. Rhythm is 
maybe 90 % of the job, in general. The rest is the rest. Harmony and melody 
has also to be in time (pianopedagog B). 

Timing och sväng är fundamentalt, men det handlar också om flera saker, menar 
pianopedagog C.  

Dels har du ju själva klangen, det är en sak. Sen vad är det du säger. Vad det 
är för typ av grammatik i det du säger. Dina val av toner i fraserna i 
förhållande till harmoniken och skalorna och sådär. Men sen ska du ju 
kommunicera det här och då är ju timing en av grundstenarna i det. När du 
säger något, hur du förhåller dig i tiden. För musiken rör sig i tiden 
(pianopedagog C). 

3.2 Aspekter av timing och sväng 

3.2.1 Kropp 
Alla informanter håller med om att det finns en tydlig koppling mellan den 
kroppsliga aspekten och att spela svängigt. Tre av informanterna tog upp detta 
område på eget initiativ, innan jag hann ställa frågan. Pianopedagog A talar om att 
det är integrerat med den musikaliska bakgrund som finns i de västafrikanska 
länderna. Därifrån växte musiken fram ur arbetssånger, där kroppen var i fokus i 
form av rörelse och dans. Pianopedagog C understryker att timing och sväng är en 
dans och att man dansar med hela kroppen. Man känner det med hela kroppen. 

Att kroppen inte är stel som en pinne, det är klart att det påverkar. Men det 
rent fysiska, att få rörelsemönstret på pianot att bli organiskt. Att det här 
funkar och att jag inte jobbar mot tyngdlagen hela tiden, eller att handen vill 
åt ett annat håll. Att man försöker jobba på det tills att kroppen och musiken 
blir ett (pianopedagog D). 
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Pianopedagog D talar om vikten av att låta musiken komma inifrån. På ett 
”mekaniskt instrument” som piano, som spelas utanför kroppen, behöver pianister 
gång på gång påminnas om att låta musiken komma inifrån.  

In the learning process or in the process of not listening to the signs of your 
body, there is actually no groove. I know many people that can play very well 
in time and that can work very hard and come to a result that is perfectly 
synchronised. But it misses a kind of depth in sound and tone quality because 
they don´t trust the body. They don´t trust the little moments or variety in just 
groove or speed or things that the body adds to your playing. If you´re tired, 
has a lot of energy, warm, cold... Those things are changing and everybody 
have a big influence by that (pianopedagog B). 

Pianopedagog B beskriver vikten av att lita på din egen biologiska klocka och lita 
på den rytm du spelar. Hen säger vidare ”try to get the tempo from just where you 
are. From your breathe, from your heartbeat and from the feeling of your body.”  

3.2.2 Självförtroende 
Pianopedagog A och B uppmärksammade aspekten av att ha ett bra 
självförtroende. ”Det handlar också om att lita på sig själv” säger pianopedagog A. 
Pianopedagog B betonar även detta: 

 (…) Not afraid, not pulling or pushing your fingers away but digging in to 
the piano with a lot of trust. Taking time to prepare the note and to leave the 
key again after it has been played. And then I think there is a good condition 
for good time and groove. Because then the groove comes with the trust 
(pianopedagog B). 

Ett gott självförtroende utgör en viktig förutsättning för att skapa sväng. Enligt 
pianopedagog B kommer sväng genom självförtroende.  

The groove can come if everything is set and safe and under control, which 
results in just playing with no thinking.  (…) When playing is dominated by 
thinking the stream is interrupted. Groove needs a constant stream and needs 
no fear (pianopedagog B). 

3.2.3 Pianoteknik 
Pianopedagog A poängterar att fokus på pianoteknik inte får dominera. Hen menar 
att om man lyssnar på sin inre röst kommer det, förr eller senare, ut i fingrarna.  

Sedan är det klart att man måste öva upp sin teknik men sen handlar det nog 
väldigt mycket om avspänning. Inte avslappning för det låter för degigt. 
Avspänning är, som en lärare sa till mig för länge sen, en ekonomisk 
fördelning av energin. Så att man inte krampar (pianopedagog A). 

Pianopedagog C och D talar om betydelsen av balans. 

Det handlar ju om att balansera rörelserna, och det är ju en teknisk fråga 
också. Till exempel om jag gör en underdelningsträning så gör jag inte det 
med några stora rörelser utan jag gör små och ganska nära rörelser. Det är 
som att händerna egentligen inte lämnar tangentytan. Jag jobbar med det 
avståndet som är mellan tangentytan och tangentbotten. Så inga yviga 
rörelser, men det ska vara balanserat liksom (pianopedagog C). 

Alla rörelser måste hänga ihop på ett bra sätt, menar pianopedagog D. Hen och 
pianopedagog B är också överens om att sittställning kan påverka. ”Hur man sitter 
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och sitthöjd är ju väldigt individuellt (…) Jag förespråkar i alla fall en lite lägre 
sitthöjd för att komma närmre instrumentet”, säger pianopedagog D.  

Maybe the tempo goes down if you sit more to the back. Or the tempo goes 
up if you sit forward. And if your cannot relax enough the tempo goes up, 
when you play loud the tempo goes up. There are so many parameters that 
have influence. You have really to realise that and to be, in principal, 
prepared to experiment with it. How to move and how to sit (pianopedagog 
B).  

3.2.4 Genre 
Vad gäller genre valde jag att främst inrikta mig på jazz, pop, soul och gospel. När 
det kommer till gospel säger pianopedagog A att det finns ett annat driv i gospel. 
Pianopedagog D menar att gospelmusiken utmärker sig genom exempelvis ett 
tydligt och stort spektrum av dynamiska skillnader. Det är stora eller små rörelser. 
Pianopedagog B anser att i gospel, och även i funk, är lägre register av större 
betydelse samt att det finns mer fokus på sväng i dessa genrer. Samtidigt säger 
pianopedagog B att ”jazz can swing two times harder although they play soft and 
there is no focus on the groove – it´s just there”.  

Pianopedagog A betonar även att olika jazzstilar kan ha olika slags sväng och att 
man behöver öva upp sin stilkänsla. ”Groove is knowing your climate and knowing 
what belongs to this music” säger pianopedagog B. Hen menar å andra sidan att vi 
bör vara öppna för att influeras av olika genrer och instrument.  

Imagine a gypsy player who tries to find a groove in a pop-song. That’s 
maybe not groove for him or her, because it´s a metronome groove instead of 
a melody groove. You can´t look at it from one point of view (pianopedagog 
B). 

Pianopedagog D menar att det är viktigt att vara öppen för att en genre inte alltid 
måste vara på ett sätt, men poängterar att det i grund och botten handlar om att 
lyssna in genren och få in den grundläggande rytmiken i sig och bli ett med den. 
Hen säger att det blir en väsentlig skillnad i vilken typ av anslag och vilken attityd 
som används. Sväng är olika för olika människor och hur mycket du fokuserar på 
det beror på vilken genre du spelar i, menar pianopedagog B:  

In some genres it has been more an issue – we have to play in time. In other 
genres it’s not so much of an issue. But you cannot conclude, in those genres 
where it’s not so much of an issue, that the music also could be groovy 
(pianopedagog B). 

En intressant infallsvinkel som tre av informanterna nämnde var timing och sväng 
kopplat till klassisk musik. Detta var inte en del av undersökningens syfte, men då 
ämnet dök upp känns det intressant att uppmärksamma detta. Pianopedagog C 
menar att i jazz, pop, gospel och soul är underdelningar centralt, men att det inte 
finns på samma sätt i klassisk musik.  

En enkel bild av skillnaden är att du liksom när du spelar klassiskt då seglar 
du över havet. När du spelar jazz då sitter du i en bubbelpool. Den är mer 
stationär på det sättet, du har ju riktningen också men i klassisk musik är 
riktningen hela grejen (pianopedagog C). 

Pianopedagog B säger “I mean we are often talking about groove in pop and jazz, 
but it´s also in classical music.” Pianopedagog A att även att Bach svänger.  



 16 

3.2.5 Ensemble eller solo 
Informanterna delar åsikten att det i gruppen finns ett delat ansvar för att skapa 
sväng. I ett solistiskt sammanhang vilar däremot hela ansvaret på den enskilde.  

När man sitter och spelar själv får man verkligen svettas på ett annat sätt för 
att få det att svänga. Det är väldigt nyttigt att öva på det och försöka få det att 
svänga. Det är väl egentligen det första man borde öva på. (…) Men det är 
svårare när man inte har hjälp av någon annan, det är lättare när man har 
hjälp av någon annan person att relatera till (pianopedagog A). 

Pianopedagog C betonar också detta och menar att i musicerande med andra 
musiker ska du följa det som händer och göra ditt avtryck på det. Om du försvinner 
i det och blir anonym tillför du inte något. Hen menar att alla hjälps åt att skapa 
svänget och att alla svänger i förhållande till varandra. Pianopedagog D instämmer 
och säger att alla måste förhålla sig till den gemensamma uppfattningen om vad 
den gemensamma grundrytmiken är.  

There should be no difference, but there is difference because in an ensemble 
you are also searching each other. (…) Then you find each other in general 
commitment in time, lets call it groove. When you play alone you don´t have 
this communication kick I have to say (pianopedagog B). 

Sammantaget menar pianopedagog C att det egentligen inte är skillnad i att spela 
själv eller tillsammans med andra för att ”när du spelar själv är du ju en orkester i 
det du gör, då har du ju en fantasi och skapar miljön.” Hen poängterar att pianot är 
ett sådant instrument där du är alla instrument i ett. Du är trummis, basist, gitarrist 
etc.  

3.3 Didaktiska redskap för att främja timing och sväng 

3.3.1 Underdelningar  
Alla informanter framhåller underdelningar som ett viktigt moment i 
undervisningen av timing och sväng. Pianopedagog C menar att relationen med 
underdelningar är det första man bör öva på och säger:  

Jag brukar jämföra med gitarrister som spelar rytmiska mönster och håller 
igång sin hand – handen går hela tiden, den går ner och upp fast man spelar 
ett mönster. Men den här balansen som finns i att hela tiden köra 
underdelningarna. Om man lägger det i pianot då så gör jag rytmiska 
mönster, precis som en trummis gör sina virveltrums-rytmiska mönster 
(pianopedagog C). 

Samma pedagog talar om möjligheten som finns i och med våra två händer. Man 
kan spela olika underdelningar i händerna, eller olika underdelningar inom en och 
samma hand. Det handlar om koordinationsträning. Hen menar att när 
underdelningarna sitter är nästa steg att se hur de förhåller sig till pulsen. 
Pianopedagog A ger följande rekommendation vad gäller underdelningar: 

Vid långsamma tempon ska man underdela snabbare, så man får en rörelse 
framåt och inte sackar. Vid snabba tempon ska man underdela långsammare, 
så man inte blir jättestressad. (…) Också viktigt att kunna känna cymbalen 
och bli medveten om hur den spelar. Det hänger ihop med pianospelet 
(pianopedagog A). 
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3.3.2 Dynamik  
Tre av informanterna uppmärksammar dynamikens betydelse för att skapa ett 
svängigt pianospel. De tycks alla instämma i att det handlar om betoningar och 
icke-betoningar. Om allt är lika starkt svänger det mindre.  

Det handlar inte bara om den tidsmässiga timingen utan lika viktigt är det 
dynamiska svänget, eller de dynamiska betoningarna för att det ska svänga. 
Att jobba med sådana saker på ett medvetet sätt. Vilka kan jag betona och 
vilka kan jag gå tillbaka på, i olika delar i ett komp till exempel. Så att det 
inte blir jämntjockt (pianopedagog D). 

Inom detta område finns det även en pianoteknisk aspekt, menar pianopedagog B. 
Pianister måste kunna kontrollera exempelvis när en ton börjar och slutar. Att vara 
medveten om olika variationer som kan skapas i pianospel och ha kunskap om 
processen dit är viktigt, menar pianopedagog B. 

The louder you want to play the later you can start with your tone towards the 
others. If you want to play soft then off course you have to take more time for 
the sound to come out. It should be well known by pianoplayers 
(pianopedagog B). 

3.3.3 Lyssnande 
Pianopedagog A påpekar värdet av att lyssna. Hen menar att för att integreras i en 
specifik musikstil med dess specifika timing är lyssnandet en nyckel. Och vill man 
ta det ännu ett steg längre är transkribering av exempelvis ett solo en god idé. När 
man sedan har skrivit ner varenda ton som spelas av den pianisten, spelar man till. 
Då kan man få insikt, och påverkas av, hur den pianisten spelar.  

För att skapa ett svängigt pianospel tror jag att det första som måste komma 
är upplevelsen av musik som svänger. Man måste ha hört, fått uppleva, gått 
på en livekonsert eller hört någon radiokonsert eller någonting som svänger 
som sätter sig i kroppen så att det kommer ut i fingrarna. Jag har ju haft 
pianister här som har liksom fin jazzkänsla, men som har dålig teknik men 
som ändå kan få det att svänga på pianot. Jag tror upplevelsen via öronen är 
viktig (pianopedagog A). 

3.3.4 Sång  
Pianopedagog D och C betonar sångens betydelse. Sången underlättar för rytmen 
att bli etablerad i kroppen och på så sätt komma inifrån. ”Det blir som en inre 
metronom fast med hela svänget och underdelningarna” menar pianopedagog D.  

Kan man sjunga det rytmiska förloppet och det kommer inifrån då spelar jag 
oftast ganska bra skulle jag vilja säga. Åter igen, att spela svängigt får inte bli 
någonting som händer här framme vid pianot framför mig. Det måste komma 
inifrån. Om jag har en trumrytm som jag kan sjunga och har någon form av 
underdelning inom mig – då kan det bli ganska bra. Men om jag inte kan 
sjunga det jag ska spela och inte har en tydlig uppfattning om det inom mig – 
då kan det åka lite hit och dit. Så jag jobbar jättemycket med sång, att det ska 
komma från den inre sången (pianopedagog D). 
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3.3.5 Kompövningar  
Pianopedagog D arbetar mycket med kompövningar. Hen anser att det kan vara till 
stor hjälp att, via kompövningar, hitta strukturer i spelet. Dessa strukturer kan både 
förenkla och förtydliga. Pianopedagog D talar också om att försöka få eleverna att 
tänka mer i funktioner eller block, så att de inte fastnar i detaljer och glömmer bort 
helhetssvänget. Pianopedagog D gör oftast sina egna kompövningar, vilka brukar 
vara korta och koncisa med möjlighet att spela om och om igen. Områden som 
lyfts fram i dessa kompövningar kan vara dynamik, betoningar, anslag, pauser, 
längd på toner, lyft etc.  

Lyfter man bra i timing så blir oftast nedslaget bra. Det är ju något som 
trummisar jobbar mycket med. Att lyfta på ett beat också, lyfter jag rätt på ett 
beat så blir nedslaget bra. Lyfter jag otydligt då kommer nedslaget också bli 
otydligt (pianopedagog D). 

För att få en bra timing kan jämförelse göras med att klappa händerna, menar 
pianopedagog D. Om en stor samling människor klappar på slag två och fyra kan 
det ofta bli otajt. Men om man fokuserar på att öka medvetenheten på lyften utåt 
(slag ett och tre) med händerna, så resulterar det oftast i tajtare klapp. Detsamma 
gäller pianospel. Vad gäller anslag brukar pianopedagog D exempelvis jobba med 
att få tätare anslag genom att inte lyfta tangenten helt. Det kan skapa ett dynamiskt 
sväng. Pianopedagog A framhåller att dubbelpiano är en givande och rolig 
kompövningsmetod. Hen menar att man kan använda två pianon på många olika 
sätt och hitta olika roller som pianist.  

3.3.6 Inspelning  
Pianopedagog D anser att inspelning av sig själv och sitt pianospel är ett bra 
verktyg för att komma åt svängigt pianospel. Hen menar att när man spelar, och är 
inne i musiken, kan man inte lyssna från ett annat perspektiv. Därför är det 
behövligt att spela in sig själv och lyssna i efterhand.  

Men det tar tid också. Eftersom det är så lätt med telefon och så numera. Man 
behöver ju inte ha någon ljudkvalitets-aspekt utan bara man får höra hur det 
låter (pianopedagog D). 

3.3.7 Litteratur  
Pianopedagog C har använt sig av Philipp Moehrkes bok ”Das groove piano buch” 
och rekommenderar den varmt. För övrigt föreslår pianopedagog A böckerna ”It´s 
about time” av Bertil Strandberg samt ”Jazz på svenska” av Jan Johansson. Den 
sistnämnda boken anses vara en bra start på en något lägre nivå. Den innehåller ett 
spännande sväng i gränsområdet mellan folkmusik och jazz och är lätt att ta till sig.  

3.3.8 Metronom 
Det råder både delade och gemensamma åsikter kring metronomen och dess 
användning. Alla informanter är eniga om att metronomen är statisk och mekanisk. 
Hur mycket metronomen används i syfte för att bidra till ett bättre sväng är olika. 
Pianopedagog C menar att hen inte använder metronomen på grund av att det blir 
enformigt. Hen föredrar musikaliska bakgrunder istället, men påpekar även att 
dessa kan bli statiska. Både pianopedagog C och pianopedagog A understryker att 
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det i alla situationer är önskvärt att musicera tillsammans med andra musiker – för 
att hålla musiken levande. 

Det är, för mig, bara för att hålla tempot. I övrigt så representerar ju inte 
metronomen någon form av rytmisk indelning av en takt, utan den slår ju 
bara pulsen. För svänget och för timingen tycker inte jag man är så hjälpt av 
en metronom. Men för att tvingas vara lite alert och hålla tempot så kan det 
vara bra med en metronom (pianopedagog D). 

Metronomen tycks, enligt informanterna, ha ett annat användningsområde än att 
just bidra till sväng. Pianopedagog B talar om en inre metronom.  

You need to check it also with objective eyes and with a metronome. Then 
maybe the completion is: can you integrate also the metronome feel and your 
practise investment with the body. (…) The groove is fine, I don´t have to 
worry about the metronome because it comes from my body. Then if it´s also 
in interaction with the body – then it´s perfect (pianopedagog B). 

3.3.9 Musikbakgrunder 
Pianopedagog C uppmärksammar att musikbakgrunder kan vara till hjälp för att 
hitta sväng.  

Det som är bra nuförtiden med våra digitala hjälpmedel är att du kan anpassa 
inspelningarna i och med att du kan ändra tempo och tonart. Vilket då är 
betydligt mer produktivt än att sitta med en metronom (pianopedagog C). 

Pianopedagog C använder hellre musikaliska bakgrunder än metronom. Hen menar 
att det numera finns många bra appar i detta syfte, men att flera av dem tyvärr blir 
statiska. Pianopedagog C rekommenderar pianister att själva göra sina egna 
bakgrunder i dataprogram som exempelvis Logic.  

3.4 Slutsatser  

Sammanfattningsvis kan följande slutsatser göras utifrån råmaterialet under 
resultatavsnittet: Informanterna är överens om att timing och sväng handlar om att 
göra musiken levande och ge liv åt rytmiska mönster i musiken. Det handlar om 
energi och rytmiskt flöde. De är också eniga om att timing och sväng är 
fundamentalt för att kunna kommunicera genom musiken. Samtidigt påpekar tre av 
informanterna att det är svårt att skilja på och beskriva dessa begrepp. För att skapa 
sväng krävs det att man jobbar med tidsförskjutningar anmärker specifikt två av 
informanterna. Att det finns en tydlig och viktig integration mellan kropp, timing 
och sväng instämmer även alla informanter i. Beträffande att spela svängigt 
pianospel i ensemble eller i ett solistiskt sammanhang menar informanterna att det 
är en fråga om delat eller eget ansvar. Pianopedagog B menar att det inte bör vara 
någon skillnad i hur man spelar i dessa olika sammanhang. När det kommer till 
utlärning av timing och sväng råder det något delade meningar om vilka 
hjälpmedel och metoder som är mest användbara och fördelaktiga. En gemensam 
uppfattning är att underdelningar är en nyckel för att komma åt timing och sväng. 
Vad gäller metronomen har tre av fyra informanter en relativt negativ inställning 
till den och dess inverkan på just timing och sväng. Angående timing och sväng i 
olika genrer anser alla informanter att pianister bör känna till genrens kultur och 
kännetecken. Samtidigt framhåller informanterna vikten av att alltid vara öppen för 
olika stilar och att en stil inte alltid behöver vara på ett och samma sätt. 
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4. Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras resultaten från intervjuerna. Informanternas olikheter och 
likheter redovisas, i relation till tidigare forskning och litteratur. Samma struktur 
som användes under resultatdelen används här för att kartlägga olika områden.  

4.1 Definition av begreppen timing och sväng 

Informanterna är överens om att timing och sväng handlar om ett rytmiskt flöde 
och att timing och sväng gör musiken levande. Detta betonas även i NE (2012, s. 
137) där ordet rytm framställs med ursprung i det grekiska ordet rheo, vilket 
betyder ström. Jaques-Dalcroze (1997, s. 235) beskriver att ”livet självt är ju en 
rytm, d v s en sammanhängande följd av mångskiftande livsprocesser, som bildar 
en odelbar helhet”. Rytm och puls finns alltid runt omkring oss och är en del av 
själva livet (Strandberg, 2000).  

Att timing och sväng kan vara svårt att beskriva håller tre av fyra informanter med 
om. Liebman (hemsida) skriver att det i grund och botten inte går att beskriva 
timing med ord, då det är en känsla. Schuller (1968) menar att definitionen av 
sväng är en aspekt av rytm som länge varit omdiskuterad. 

While there is much truth to the often quoted Louis Armstrong comment on 
swing, that if you don’t feel it, you’ll never know what it is, such a remark 
really offers little help in making us understand what swing is… (Schuller, 
1968, s. 6). 

Två av informanterna uppmärksammade särskilt att tidsförskjutningar, i 
förhållande till pulsen, är en nyckel för att komma åt sväng. Exempelvis talar 
pianopedagog C om att tänja på fraserna åt olika håll. Pianopedagog A beskriver 
också att det handlar om hur mycket man ”hänger i förhållande till grundbeatet 
eller om man driver på”. Att ha olika förhållningssätt till pulsen betonas av olika 
författare från tidigare forskning. För att skapa utrymme för tidsförskjutningar kan 
man se ett slag som ett större område istället för en enda punkt. Det utrymmet kan 
generera möjligheter för variation menar Liebman (hemsida). Rytmen rör sig 
mellan två poler och den skall förena fasthet med flexibilitet utan att vara alltför 
mekanisk eller fri (Lif 1998). Där handlar det om att hitta en bra balans. Rytmisk 
energi är inte konstant, vilket gör den levande (Berliner, 1986). Chester (1985) 
nämner också olika tidsförskjutningar som ”on top”, ”in the middle” och ”behind”. 
Att spela på, före eller efter slaget tycks vara ett återkommande tema. 

4.2 Aspekter av timing och sväng 

Kroppen har en tydlig anknytning till timing och sväng, menar alla informanter. 
Pianopedagog B beskriver vikten av att lita på sin kropp och på sin inre biologiska 
klocka och säger ”try to get the tempo from just where you are, from your breathe, 
from your heartbeat and from the feeling of your body. Jaques-Dalcroze (1997, s. 
69) poängterar också hjärtats slag, andhämtningen och den regelbundna gången. 
Både hjärtats slag och andhämtningen ger en klar uppfattning om takten genom sin 
regelbundenhet. Han framhåller att den regelbundna gången ger oss en perfekt mall 
för takten och uppdelning av tid i lika delar och att den därav är den naturliga 
utgångspunkten för utlärning av rytm. Jaques-Dalcroze säger vidare att musklerna 
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är skapade för rörelse och rytm är ju rörelse. Det är omöjligt att föreställa sig en 
rytm utan att också föreställa sig en kraft i rörelse. Även Zangger-Borch (2012) 
anser att rytmen är ett uttryck som förmedlas med kroppen.  

Vad gäller pianoteknik uppmärksammar pianopedagog A betydelsen av 
avspänning, till skillnad från avslappning och menar att det innebär en ekonomisk 
fördelning av energin. Sväng handlar om en rytmisk drivkraft i balans mellan 
avspänning och anspänning (Liebman, hemsida). Rytmen kan kroppsligen upplevas 
som växlingen mellan andning och arbete, alltså den fysiska upplevelsen av 
skiftningen mellan avspänning och spänning (Bonniers musiklexikon, 2003).  

Något alla informanter är enade om är att timing och sväng värderas högt, i 
jämförelse med andra musikaliska parametrar. Speciellt i genrer såsom jazz och 
pop. Pianopedagog C menar att när du ska kommunicera genom musik är timing en 
av grundstenarna. När du säger något och hur du förhåller dig i tiden är viktigt, för 
musiken rör sig i tiden. Liebman (hemsida) menar dock att det är genom nyanser 
av musiken som en kommunikation kan uppstå. 

It is through the use of nuance that the emotion of a line is felt, both 
rhythmically and melodically (…) This is speech brought to music, pure and 
simple (Liebman, hemsida). 

Kanske krävs en balans mellan det rytmiska och det melodiska för att 
kommunicera genom musik? Kan man kommunicera musik enbart genom rytm? 
Lif (1998, s. 57) menar att det inte råder något tvivel om att rytmen tillhör de 
kraftfullaste element vi har för att uttrycka känslor i musiken. Att timing och sväng 
är viktigt understryker både Schuller (1968) och Gardner (1994). På vilket sätt en 
musiker fraserar rytmen är i ännu större grad mer avslöjande och viktigare än 
innehåll av melodi och klanger (Liebman, hemsida). Pianopedagog B menar att 
“timing is much more important than we take for granted.”  

De tankar som kom fram angående pianots roll i ensemble eller solistiskt 
sammanhang tyckte jag var intressanta. Berliner (1994) menar att pianisten har 
många möjligheter till variation i sitt spel och kan utveckla vokabulär av 
kompmönster. Pianisten kan agera solist, basist, trummis… Med liknande ord 
uttryckte sig pianopedagog C när hen poängterade att pianot är ett sådant 
instrument där du är alla instrument i ett: ”Du är trummis, basist, gitarrist etc.”  

4.3 Didaktiska redskap för att främja timing och sväng 

När det kommer till undervisning av timing och sväng nämndes olika typer av 
metoder och redskap. Alla informanter poängterade betydelsen av att öva olika 
underdelningar. Kopplat till tidigare forskning talar Strandberg (2000) om att på 
det sätt som åttondelar underdelas bestäms vilket sväng som skapas. Liebman 
(hemsida) säger att “eight notes are the main denomination of jazztime”. 
Pianopedagog A menar att det är viktigt att kunna känna cymbalen och bli 
medveten om hur den spelar. Det hänger ihop med pianospelet. Detta understryks 
även av Strandberg (2000, s. 7) då han säger att ju tydligare en trumslagares 
cymbalspel är desto enklare blir det för de andra musikerna att frasera.  

Ett annat undervisningsperspektiv som uppmärksammades var dynamikens 
betydelse för timing och sväng. Pianopedagog B menar att medvetenhet kring olika 
variationer som kan skapas i pianospel och kunskap om processen dit är viktiga 
insikter för en pianist. Att jobba med att få olika dynamiska betoningar i ett komp 
så att allt inte blir jämntjockt är väsentligt i skapandet av sväng, anser 
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pianopedagog D. Variationen i anslaget har stor inverkan på dynamiken och bidrar 
till att göra musiken livfull (Schyborger, 1995). Detta instämmer även 
pianopedagog C i och menar att om man vill åstadkomma svaga nyanser bör man 
använda små rörelser och jobba med avståndet mellan tangentytan och 
tangentbotten. Wiggen (1966) exemplifierar två typer av tangentnedtryck: det som 
accelererar i hastighet ända ned till botten och det som i stället retarderar i 
hastighet. Dessa båda typer åstadkommer två skilda klangfärgsresultat, även om 
tonstyrkan är densamma. Dynamik kan således innebära skillnad i volym och/eller 
i klangfärg.  

Metronomens betydelse för timing och sväng ledde till intressanta svar. 
Informanterna var eniga om att metronomen egentligen inte har någon större 
betydelse för att skapa timing och sväng. Pianopedagog D menar att metronomens 
uppgift bara är att hålla tempot och pulsen. ”Metronom har ingen timing – det är en 
exakt eller perfekt puls” (Götlind, 2012, s. 25). Strandberg (2000) säger däremot att 
en metronom eller en musikdator har perfekt timing, men understryker att en 
perfekt timing inte är en garanti för att det ska svänga om musiken. Här är frågan 
vilken betydelse som läggs i definitionen av timing. En tanke som väcks hos mig är 
då om det kan svänga om man spelar med dålig timing? Det kan vara material för 
framtida forskning. Lif (1998) skriver att om man närmar sig ytterligheterna för 
mycket och går för nära den metronomiska rytmen stelnar den och blir mekanisk. 
Alla informanter är eniga om att metronomen är statisk och mekanisk. 
Pianopedagog C och A understryker att det i alla situationer är önskvärt att 
musicera tillsammans med andra musiker – för att hålla musiken levande. 

4.4. Egna reflektioner 

När jag började med mitt arbete var timing och sväng några av många ord i mitt 
musikaliska språk. Efter att ha genomfört denna undersökning och läst tidigare 
litteratur och forskning har jag fått insikt i vilken stor del dessa begrepp har för 
musiken i stort. De lärdomar jag fått under detta arbete hoppas jag ska berika min 
framtida yrkesroll som pianopedagog. Som jag nämnde i inledningen upplever jag 
att musikaliskt sväng utgör en faktor i musiken som gör den levande. Det finner jag 
stöd för både i tidigare forskning och även i min undersökning. Och någonstans 
tänker jag att det är musikens huvudsyfte; att skapa och ge liv. Musik är ett språk 
som vi kan kommunicera med. Då är rytm, timing och sväng viktiga beståndsdelar. 
Utan rytmen hade musiken bara varit toner och klanger, som i sig kan vara vackert, 
men utan grammatiken hade kommunikationen inte existerat.  

4.5 Framtida forskning 

Under arbetets gång har idéer på vidare forskning väckts. Det hade varit givande att 
intervjua flera pianopedagoger, i ett större spektrum av åldrar och en mer jämställd 
fördelning av genus, för att få en bredare bild av ämnet samt en högre validitet. I en 
framtida forskning hade jag gärna observerat pianolektioner för att få reda på hur 
pianopedagoger faktiskt arbetar med timing och sväng. En alternativ undersökning 
hade också varit att fokusera på elevernas perspektiv och hur de upplever dessa 
begrepp i undervisningen. Dessutom hade en intressant vinkel varit 
gymnasieskolans musikundervisning kopplat till kursplanen, med fokus på timing 
och sväng. 
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Det skulle vara mycket intressant att specificera skillnader mellan olika genrer, 
förslagsvis klassisk musik jämfört med jazz. En fråga som väckts är hur man skulle 
kunna jobba med att skapa levande fraser genom digitala verktyg. Eftersom min 
undersökning visar att rytmen spelar en väsentlig roll i kommunikation blev jag 
också intresserad av att, på en mer detaljerad nivå, undersöka rytmens funktion för 
att kommunicera genom musik.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor  
 

1. Berätta om din bakgrund: utbildning och yrkesverksamhet.  

2 a) Hur beskriver du timing? b) Hur beskriver du sväng? 

c) Är det skillnad på timing och sväng, och i så fall vad? 

3. a) Hur arbetar du med timing på dina lektioner? Vilka verktyg använder du för 
att lära ut timing? 

b) Hur arbetar du med sväng på dina lektioner? Vilka verktyg använder du för att 
lära ut sväng?  

4. Är det skillnad på att spela ”svängigt pianospel” inom olika genrer såsom pop, 
soul, gospel och jazzgenre? 

5. Är det skillnad på att spela ”svängigt pianospel” i ensemblesituation eller i 
solistiskt sammanhang? I så fall vad? 

6. Finns det en koppling mellan timing och sväng och en kroppslig aspekt? 

 

Förslag på följdfrågor:  

Vad behövs för att skapa svängigt pianospel?  

Jämfört med andra musikaliska termer (som ex. harmoni, melodi, teknik, teori…) 
Är timing och sväng viktigt? Hur viktigt?  

Påverkas timing/sväng-resultatet av hur jag använder min kropp och pianoteknik? 

 



 

 

Bilaga 2  

 
English version – interview questions 
 
1. Describe your background: education and profession.  

2. a) How do you describe timing? b) How do you describe groove? 

c) Is there any difference between timing and groove? If so, what?  

3. a) How do you work with timing in your lessons? What tools do you use to teach 
timing? 

b) How do you work with groove in your lessons? What tools do you use to teach 
groove?  

4. Are there differences between playing a groovy piano in different genres as pop, 
soul, gospel and jazz? 

5. Are there differences in playing a groovy piano with others in an ensemble or 
solo? If so, what?  

6. Is there a connection between timing and groove and the physical aspect?  

 

Ideas of following questions: 

What is needed to create a groove in piano playing?  

Compared to other musical parts (like harmony, melody, technique, theory…) Is 
timing and groove important? How important?  

Does the way I use my body and piano technique have an influence on the result in 
terms of timing and groove?  
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