
 

Samma språk men olika dialekter 
En studie om hur man som musiker arbetar med dansare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonathan Ahlström 
 

Huvudhandledare: Anna Wedin 

Forskningshandledare: Åsa Unander-Scharin 

 

Examensarbete, 2014 

Konstnärlig kandidatexamen, Musik 

Luleå Tekniska Universitet 

Institutionen för Konst, kommunikation och lärande 

 

 

 



   
 

 1 

Förord 
Jag vill tacka min handledare Anna Wedin för stöd och råd. Ett enormt stort tack till Ida 

Sandor, som har varit med i hela processen och varit dansarnas ögon i mitt arbete och som 

fått mitt intresse för dans och musik att växa. Alla medverkande i hela processen som hjälp 

och stöttat kommit med tankar och idéer, Mikael Nitsche, Jonas Nordqvist, Malin Morin, 

Viktor Fagerlund, Caroline Gustafson-Asp, Nils Royen Larsson, Marlene Garcia Toro, Matti 

Arvinder, Melker Lahti, Jonas Mattsson, Andreas Uneby, Martin Fryklund, Glate Öhman, 

Tomas Lindén, Hans Montelius, Ida Linnér och Åsa Unander-Scharin. 
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Abstrakt 
När jag började min utbildning till rockmusiker här på Piteå Musikhögskola och fick veta att 

det fanns en danslinje, har mitt intresse för musikens roll i dansen bara växt. Det har inte 

heller blivit mindre efter att jag flyttade ihop med en dansare. Mina tankar har varit många 

om att få göra ett projekt med dans, och inte då ett projekt där man lär sig befintliga låtar och 

sen spelar som det ska låta för att dansarna har gjort koreografier till dessa låtar. Utan att få 

vara en del av hela processen, från början till slut. Mitt intresse för att skriva musik är stort, 

och då få göra ett projekt där jag får skriva min musik för att styrka dansen. Så jag satte ihop 

en föreställning med dans och musik där jag skrev musiken. Mina försök att hitta genvägar 

till en snabbare och enklare kommunikation slutade med att mitt intresse växte ännu mer. Jag 

hittade inga genvägar, men insåg att det fanns mycket annat bra att lära av varandra. 

Projektet fick ett tema, de sju dödssynderna, där vi tolkade varje synd med en låt och en 

koreografi, allt material är original. Jag har skrivit musiken och dansarna har koreograferat.  

I processbeskrivningen berättar jag om hur vi repade, vilka motgångar och vilka framgångar 

vi hade, hur vår kommunikation mellan dansare och musiker har fungerat. Hur jag som 

musiker påverkas av att spela med dansare. 

  

Arbetet resulterade i att jag har fått en större förståelse för hur man jobbar ihop och vet till 

nästa gång hur man ska förbereda sig bättre, eftersom mina experiment har gett olika resultat.  
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1. Inledning 
Jag började spela gitarr när jag var 14 år, och hade då aldrig en tanke på att spela till folk som 

dansar. Mitt intresse för relationen mellan dans och musik fick jag när började här på 

Musikhögskolan i Piteå. Jag hade uppträtt en gång tidigare där jag spelade med dans till. Men 

senare under mitt första år var jag på olika dansföreställningar och fick även prova att jamma 

med dansare, där dansarna nämnde en genre eller en känsla som vi musiker skulle spela. Det 

var där som mitt stora intresse för relationen mellan dans och musik väcktes. Man kan spela 

musik utan att ha en fast form, utan att det ska vara självklart vad man ska göra, och ändå 

uttrycka ett budskap.  Detta finns också inom dansen och dess improvisation. Det är just det 

jag vill fördjupa mig i, att få relationen mellan dans och musik att kännas lika naturlig som att 

spela ihop med andra musiker. Jag har även fått skriva musik till olika dans sammanhang och 

då har mitt intresse vaknat för att man kan göra musik utan puls, där det inte finns något 

tempo. Det är en väldigt märklig situation för mig som musiker som är van att alltid förhålla 

mig till ett tempo, och försöka släppa det helt är en konst i sig. Det finns mycket förutfattade 

meningar från både musikerns och dansarens sida, som gör att folk drar sig lite för att 

samarbeta. Det vill jag försöka få bort. Jag vill också att vi ska komma överens att det vi gör, 

gör vi tillsammans. För det är bara en okunskap om varandras sätt att uttrycka oss på som gör 

oss förvirrade. Därför ska jag med hjälp av dansare och musiker se till att det blir bättring på 

det.  
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1.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka gemensamma uttryck mellan musiker och dansare, genom 

improvisation och interpretation av egenkomponerat material. 
 

1.2 Frågeställningar 
-Hur kan jag arrangera/spela musiken för att förstärka känslouttrycken i dansen? 

-På vilket sätt påverkar dansarens rörelser mitt sätt att spela? 

-Hur går jag tillväga för att få kommunikationen mellan musiker och dansare att fungera? 
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2. Metod och material 
Genom dialoger med de enskilda dansarna, eftersom alla uttrycker sig olika, vill jag få 

fram hur de ser på musiken till dansen. Med egenkomponerat material och improvisation 

sätter jag in de andra musikerna i samma tankesätt där vi alla uppnår ett resultat som 

liknar det vi vill ha fram: att tillsammans nå vårt mål d.v.s. att kunna kommunicera genom 

rörelser, toner och rytmik, att skapa en plats där vi förstår varandra genom konsten. 
 
Med videodagbok och anteckningar analyserade jag materialet, tillsammans med 

dansaren/dansarna. Jag började med att improvisera musik till en dansare som 

improviserar, för att vi skulle få en större förståelse för varandras uttryck. Allt blev även 

filmat, för att kunna låta andra ta del av det, både musiker och dansare, för att höra vad 

olika individer i ensemblen hade att säga, detta för att jag skulle få en så bred bild och 

utgångsposition som möjligt.  

 

Ensemblen skulle minst bestå av trummor, bas, gitarr och keyboard. Under processens 

gång byggdes ensemblen på med fler instrument och dansare. Hela ensemblen blev två 

gitarrister, två trummisar, två basister, en keyboardist och fyra dansare. 

 

Projektet, som senare blev en show har temat, de 7 dödssynderna, tolkade i musik och 

dans. Allt material är original. Det blev en låt och koreografi per synd, så helheten blev 7 

låtar med koreografier till. Jag skrev alla låtar själv, och skickade ut demo versionerna till 

alla i ensemblen. Mitt tillvägagångsätt när jag skrev låtarna, var att försöka få fram ett 

ljud, som jag tyckte lät som den specifika synden och sedan hitta på en historia bakom 

synden för att få en röd tråd genom låtarna. 

Boken Dance and music – a guide to dance accompaniment for musicians and dance 

teachers av Harriet Cavalli (2001) kommer användas för att se vad andra som har skrivit 

om ämnet kommit fram till. Även tidigare dans- och musikshower kommer användas som 

referenser, Inside or outside the box, Acusticum Black Box (2013).  
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2.1 Ordlista 
Orden i ordlistan är mitt sätt att tolka orden i sammanhang med arbetet. 

 

Klick – metronomens ljud som följer det angivna BPM:et (beats per minute)  

Otight – spela metriskt fel gentemot tempot.  

Periodkänsla – när kroppen inser att det gått t.ex. 4 takter. 

Rubato – att man följer solistens tempo. 

Lick – en kortare serie av toner som oftast upprepas. 
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3. Processbeskrivning 

3.1 Hur kan jag arrangera/skriva musiken för att förstärka 

känslouttrycken i dansen? 
Låna av varandra 

Jag gjorde ett litet experiment på mig själv först, där jag gjorde en liten slinga med ackord 

och melodi. Först spelade jag in med klick i 4/4 för att sedan spela in den med klicket i 8/4.  

Känslan som uppstod var att i 8/4 var det ett lugn. Det blev inte lika stressigt, för att man 

tänkte längre fram istället för den korta perioden. 

  
Hur skulle då musiken bli om man lånade tankesätt av dansarna, som t.ex. att räkna musiken i 

längre perioder. När musiken går i 4/4 så räknar dansarna oftast till åtta, alltså då två 4/4-

takter, istället för att räkna som musiker 1, 2, 3, 4, 1, räknar dansarna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. 

Hur blir då musiken om man skulle räkna till 8 istället? 

Här är ett exempel ur låten Högmod.  

 

Exempel 1 visar hur notbilden ser ut i 4/4, det vill säga att taktstrecken kommer efter 4 slag. 

Det är alltså mycket närmare till nästa etta, än om du har 8/4. 

 

Exempel 1 
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Exempel 2 

 
 

I exempel 2 ser vi samma notbild, men den är i 8/4 för att förtydliga hur mycket längre det är 

till nästa etta. Det finns helt klart mer utrymme att ”röra sig” i timen fram till nästa etta, och 

det gör att man får ett bättre flyt igenom perioderna. Det vill säga om man siktar efter att 

anslå varje etta, första slaget i takten, i tempo då har du ett utrymme att ”röra dig” metriskt, 

alltså ligga efter eller före i pulsen, men är alltid rätt på pulsen varje etta. Du kan då hitta dina 

egna uttryck rent rytmiskt och därför få mer flyt igenom perioderna. Det kan få musiken att 

kännas mer levande, men man får vara försiktig med att inte hamna för mycket före/efter 

pulsen för då blir det otight istället.   

 

Jag gör även samma sak i ensemblen, där vi har en låt som går i 4/4. Vi försöker att tänka det 

i 8/4 istället, för att se om musiken och ensemblen påverkas av det. Det är ett nytt sätt att 

tänka på och det kan självklart bli till det sämre. Det är inte alltid man räknar när man spelar, 

istället förlitar man sig på periodkänslan. Den kan också vara svår att komma ifrån, å andra 

sidan är det åt samma håll då man ”bara vet” att nu har det gått två takter till exempel. Det är 

svårt att förklara att man vet att det gått ett visst antal takter, men det är till stor del för att 

man har spelat mycket, och för det mesta förhållit sig till takter, då kan den inre pulsen hålla 

reda på hur många takter det har gått.  

 

Exempel 3 är från replokalen. Här går låten i 4/4, och inga anvisningar om tankesätt har getts.   
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Exempel 3  

 

 

I exempel 4 har instruktioner om att tänka i 8/4 getts. 

 

Exempel 4  

 

Det är inte någon större skillnad på helheten, förutom att de som spelade tyckte det var 

konstigt att tänka det i 8/4. Om det är något musikern har fått inpräntat är det att man räknar 

till 4, sen är det nästa takt. För musiker blir det ett nytt moment att börja räkna två takter som 

en, vilket gör det problematiskt att spela musiken. Eftersom det inte blev någon större 

skillnad, beror det till största del på att musikerna redan har periodkänslan och tänker framför 

det som de spelar. 

 

Kan mitt sätt att försöka få nya ingångsvinklar till musiken hjälpa dans och musik? 

Eftersom det inte blir någon större förändring i musiken, kommer det inte ske någon 

förändring i hur dansarna rör sig. Tanken bakom experimentet i exempel 3 och 4, var att 

dansen och musiken skulle kännas mer som en symbios. Det var ett försök att hitta en genväg 

till ett bättre slutresultat mellan dans och musik de gångerna man inte har så mycket tid att 

repa, som det lätt kan bli. Exempel 5 visar hur det blev när vi hade repat några gånger.             
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 Exempel 5, 
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Redan här efter några rep började det kännas som att vi var en symbios, musikerna och 

dansarna. Mitt sätt att arrangera/skriva musiken för att förstärka känslouttrycken var att 

lämna utrymme åt dansarna, att allting inte alltid hände i musiken, för att dansarna också 

skulle få uttrycka sin del av historien. Eftersom dansen blev musikens melodi, så var det 

viktigt för mig att de hade utrymme att uttrycka sig i. Samtidigt ville jag trycka till i de 

rörelser som dansarna gjorde som var mer energirika eller större, för att ge de rörelserna mer 

liv. 

 

Jag hade i USA en väldigt inspirerande konversation om just det här med att se längre fram i 

musiken än just det man spelar för stunden. Det var en trummis som sa att när man spelar 

musiken och har en rytm att följa så är det bättre att tänka musiken som en konversation, att 

se dina rytmer som meningar du ska säga. När du pratar tänker du inte på det ord du ska säga 

just när du säger det, utan du tänker på hur du ska bygga upp den kommande meningen. Om 

man gör så med musiken, så blir det du spelar mer flytande, det blir mer musikaliskt.  

 

När det kommer till 6/4 och 6/8 så räknar man till 6 istället, så där kan det då vara bra att se 

konversationen i musiken. Det är samma sak med dans, då kan man inte bara tänka på vilken 

rörelse man ska göra just exakt då, för hur ska du då hinna in till nästa? Man måste hela tiden 

se fram emot nästa sak att uttrycka.  Musik och dans är ett och samma språk, men man pratar 

i olika dialekter.  

Därför kan det ibland vara svårt att förstå varandra. Det jag tror är det svåraste i 

konversationen i dans och musik, är att förstå varandras verktyg. Tankarna och uttrycken vi 

söker och förmedlar är desamma, men vägen dit är olika.  

 

Våra olika verktyg är nog det som gör det svårast att förstå varandra. Dansarna använder 

kroppen för att uttrycka sig. Musiker använder ett instrument för att uttrycka sig, med ett 

undantag: sång, där det är kroppen som är instrumentet, precis som hos dansarna. Nu säger 

jag inte att dansarna och sångarna har en större förståelse för varandra för att de har kroppen 

som verktyg. Men det finns sätt att se det på som gör att det blir lättare att förstå varandras 

uttryck. Som musiker förstår man ofta sången för att man är van att ha den där, och man 

sjunger ofta själv, när jag säger att man sjunger ofta så menar jag inte att alla som spelar 

sjunger. Men de flesta människor sjunger, och därför har vi större förståelse för sångens plats 

i musiken.  
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Men samtidigt så dansar folk också, men ändå har vi inte lika stor förståelse för dansen.  Som 

barn rör vi oss till musiken, som exempel, det är inte många småbarn som sitter/ligger still 

när de hör musik, eftersom de sätter samman rörelser och musik. I den västerländska 

traditionen brukar vi dansa runt julgranar och midsommarstänger till musik, vare sig vi 

sjunger den själva eller lyssnar på den. Men någonstans på vägen skiljer vi dem åt. Om vi inte 

hade skilt dem åt, hur skulle då musik/dans världen sett ut? Om vi inte hade gjort det, hade 

musiken då inte tillhört vardagen som den gör idag? Eller hade både dans och musik tillhört 

vardagen? Då hade de flesta människor kunnat säga vad skillnaden är mellan moderndans 

och jazzdans. För att få större förståelse för dansen väljer jag att se den som sång, det är 

uttryck och rörelser som förstärker handlingen av musiken, på samma sätt som musiken 

förstärker rörelserna i dansen. Det är på det sättet man använder sången i musiken, men med 

sången har man ord att göra sig mer förstådd.   

 

Det finns olika sätt att använda dans och sång, till musik, där vi har musiken i bakgrunden 

och bara spelar musiken, det finns både sång och dans som använder sig av det. I 

sångsammanhanget har vi artister som dominerar scenen och inte lämnar något utrymme för 

musikerna, och dansföreställningar där det är dansgruppen som är i fokus. Det jag vill säga är 

att det i sådana fall inte är något samspel mellan musikerna och artisten/dansgruppen, mer än 

att musiken lyfter fram dem. Men sen har vi när man integrerar som en enhet, ett band, en 

ensemble, och det är det vi försöker uppnå. Hur gör man det utan att det ska verka som att 

musiken bara är där för att lyfta fram dansen? Man måste interagera på scenen, försöka få in 

musikerna i dansen. Det kan hjälpa med att bara ta fram musikerna, de behöver inte 

nödvändigtvis dansa, men att bara vara med i helheten.  Exempel 6 visar hur vi använde detta 

enkla medel i showen. 
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Exempel 6, 
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För att anknyta till likheten mellan sång och dans, så började jag i mitt skrivande och 

arrangerande mer och mer se dansen som en melodi. Musiken blir lika påverkad av dansarnas 

sätt att dansa till musiken som musiken kan påverka uttrycken i dansen. Det handlar mer om 

att dansen ska förstå vad det är jag vill ha sagt med musiken, och att vi ska vara överens. Sen 

kommer små justeringar under processen, där musiken ändrar något, eller dansen ändrar 

något för att få det att se/låta bättre ut. Därför handlar det mer om hur man arrangerar i 

efterhand eftersom det är då vi kan göra skillnad tillsammans. Då kommer båda parters 

uttryck bli större, för då har alla större förståelse varför man spelar eller dansar det stycket. 

Mitt sätt att skriva landar i att de som ska framföra det förstår vad det är jag vill ha ut och att 

de kan identifiera sig med musiken.  

 

Jag har även skrivit och arrangerat en låt till en dans som är färdig, det fanns alltså ingen 

tidigare låt som dansen var koreograferad till, utan här var det tänkt att jag skulle skriva låten 

till dansen. I det skedet när man ska skriva och arrangera, är det första man ser till pulsen, hur 

de tänkt med den, vilka rörelser de gör, var man ska ha tyngden. 

  

Här är ett klipp på dansen utan musik; man ser pulsen ganska tydligt, och det var bara att 

börja utifrån det. Det påminner om att skriva ett arrangemang kring en melodi; man kan se 

det som att dansen är ett sätt att sjunga utan ord. Dansen förstärker uttrycken i musiken, så 

som en sångmelodi med text gör. Exempel 7 är ur låten Frosseri. 
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Exempel 7,  

 

I det här arrangemanget ville jag att musiken skulle följa dansen dynamiskt, vilket känns mest 

logiskt, om man utgår ifrån att dansen är musikens sång. Då kan det vara bra att följa 

dynamiken. Om sången går ner i dynamik kan inte musiken gå åt motsatt håll för då kommer 

sången försvinna i musiken. Det är det som man får akta sig för också, man vill inte att något 

ska ta över det andra, utan att det ska vara en symbios. Man kan dock absolut jobba emot 

varandra om man vill ha ut effekten av det. I den här låten ville jag att musiken följer dansen. 

Det kan bli väldigt spännande övergångar då. Annars när jag skriver musik, så följer jag 

oftast en form, med ett intro, en vers, en brygga, en refräng och ett stick. Men här i dansen 

finns det inga tydliga delar, dansen är gjord i tystnad. Därför blir det en utmaning för mig 

som ska skriva och följa. När vi ska sätta ihop låten utan att ha dansen i ensemblen blir det 

lätt förvirrat då allting inte kommer periodiskt, och det är till största delen jag som gjort det så 

i musiken, för att få fram handlingen mer.  

Exempel 8 visar hur det blev när jag skrev musik till en färdigkoreograferad dans. 
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Exempel 8,  

 
Det känns som att dansen får mer liv genom musiken, att dansen behöver musikens hjälp för 

att få fart i sina rörelser. 

 

 

3.2 Hur går jag tillväga för att få kommunikationen mellan musiker och 

dansare att fungera? 
Samma språk men olika dialekter 

Dansaren och musikern vill uttrycka samma sak men det sker på olika sätt. När vi jobbar 

tillsammans blir det lätt missförstånd och förvirring mellan musikerna och dansarna.  
 

Låten ”Lättja” börjar med att vi gör olika ljud med instrumenten, utan att ha någon puls i det 

vi gör. Dansarna har fått en inspelning på hur det kan låta, men det kommer inte att vara 

precis som det är på inspelningen, eftersom vi inte har någon puls och bara improviserar. Då 

blev det så att dansarna hörde något som de vill använda som en que, men vi musiker har 

ingen aning om var vi ska spela den för att den ska komma rätt. I exempel 9 hör vi det 

förinspelade introt. 
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Exempel 9   

 

Det är då vi får kompromissa, försöka förstå varandra och göra det bästa av situationen. Vi 

får fatta ett gemensamt beslut, där vi alla förstår vad vi ska göra. I grund och botten tror jag 

det största misstaget var att vi inte diskuterade igenom hur vi skulle gå till väga. Exempel 10 

visar lite av förvirringen som uppstod.  
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Exempel 10 

 

 

Vi insåg att det inte fanns något sätt att berätta för varandra i olika termer hur vi skulle lösa 

det, utan att vår lösning låg i att repa det för att få allting på rätt plats vid rätt tidpunkt. Med 

repen som vi hade så gick det bara bättre. Lärdomen från detta är att kommunikationen inte 

går att förenkla, utan vi måste jobba ihop för att förstå varandra. 
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Samma sak händer när vi sedan ska få en cue av dansarna när de är redo för att gå in i nästa 

del som är i tempo. Då ska vi ha rätt tempo i oss för att sedan börja på rätt ställe, så att dansen 

och musiken hänger ihop. I den här situationen är musiken skriven och dansen gjord efteråt. 

  

Situationer som de här, kan varken dansarna eller musikerna lösa med termer från våra olika 

språk, utan vi måste diskutera oss fram till hur vi går tillväga för att på snyggast sätt lösa 

problematiken. När man inte har något metriskt att röra sig efter, eftersom musiken inte har 

någon puls, blir det svårt att få det synkat. Man får tänka det lite som när man spelar rubato 

med någon, då får man följa den som har melodistämman. Upptakter av olika slag görs för att 

alla ska vara med på vad som händer. Om dansen har upptakt eller om musiken har det, beror 

på vem det är som ska leda det hela. Just i det här fallet följer dansen musiken: när det låter 

något så rör de på sig.  

 

3.3 Placering emot nivå 
Dansen utgår ifrån att man har rätt placering. I dans innebär placering att man står på rätt 

avstånd från varandra, symmetriskt och för att ingen ska vara i vägen för den andra. Därför är 

det väldigt viktigt med placering i dansen och det är väldigt likt musiken, i hur man placerar 

sin ljudstyrka i ensemblen. Är det någon som är för stark blir det någon annan som inte hörs, 

och står man fel i dansen, blir det lätt en krock, eller någon som inte syns.  

 
Det är lite av ett problemområde för oss musiker också, då allting är jättelätt när man sitter 

hemma framför sin dator och har alla instrument att höja eller sänka. Men det blir svårare då 

man kommer och ska repa det, och dansarna redan ”vet” hur det låter, eftersom de har fått en 

inspelning. De effekterna som låten innehåller kan vara svåra att få fram i livesammanhang. 

Det kan till och med vara så att det är en annan instrumentering på inspelningen. Då kan det 

lätt bli så att musiken låter annorlunda för dansarna, för det inte är säkert att alla musiker kan 

få fram de ljuden som är satta till deras instrument, och redan där är det kanske så att musiken 

kommer låta annorlunda. Då får man se till att dansarna förstår att det är samma sak som 

händer. Har de fått en känsla av det speciella ljudet, för att de tycker det är viktigt för att 

förmedla det de vill förmedla, så får ensemblen försöka få fram det ljudet. Det finns många 

tekniska hjälpmedel i musiken idag, så ingenting är omöjligt. 

 

Exempel 11 visar en del av ett noterat stycke musik. 
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Exempel 11 

 
 

Om man bara ser på notbilden och tänker hur det ska låta, skulle det låta som exempel 12. 

Exempel 12  

 

Här hör vi en gitarr utan några effekter på, men vad händer när man har effekter på? För 

musikerörat är det lättare att höra att det är precis samma sak som händer bara att det är 

effekter på. Exempel 13 visar något drastiskt som jag gjorde bara för att visa på hur det kan 

bli.  

 

Exempel 13  

 

För den som bara lyssnar på musik och inte analyserar så låter exempel 12 och exempel 13 

som helt olika stycken. Det är inte så konstigt eftersom det händer mycket mer i exempel 13, 

men det är samma gitarr och spelat på samma sätt. Det är det här man får vara noga med, 

även om man inte kommer fram till samma ljud som det är på inspelningen så kan man 

komma nära. Då gäller det att få ut det så att dansarna hör det och kan avgöra om de anser det 

som en viktig del i låten. Alla element är viktiga i låten, men det gäller att hitta rätt nivå på 

ljudstyrkan för de olika instrumenten, annars blir det en krock. Som i låten ”Girighet” där 

dansarna ska följa varsitt instrument och tolka det. Den idén kom under ett möte med min 

handledare, forskningshandledaren och dansansvarige när vi pratade om projektet. I det fallet 

är det viktigt att instrumenten hörs, eftersom dansarna ska tolka enskilda instrument. Som 

man hör i exempel 14 är det mycket som händer i musiken och för ett otränat öra kan det vara 

svårt att urskilja de olika instrumenten.   

 

 

 

 









   
 

 22 

 Exempel 14 

 

 

I ”Girighet” var det lite krångligt, just för att det gällde att lämna utrymme till dansarna och 

få allt att höras. Eftersom det handlar om girighet, så ska den där ”ha-känslan” finnas där 

samtidigt som det ska lämnas utrymme för mer att hända. Men allting fick plats, och vi fick 

rätt känsla på det, enligt mig. Under repen hade inte dansarna något problem att följa det 

utvalda instrumentet. Då var vi musiker medvetna om det, och dansarna kunde se vem som 

spelade vad. 
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3.4 På vilket sätt påverkar dansarens rörelser mitt sätt att spela? 
Både musik och dans är väldigt dynamiska, och när man arbetar ihop kan det vara bra att ha 

en dynamisk idé. Sen är det en fördel att prova olika dynamiker till dansen; om dansarna gör 

små rörelser, men musiken spelar ”stort” vad tillför då musiken till dansen? Blir det till det 

bättre eller det sämre? Man kan också följas åt, arbeta med varandra, eller mot varandra.  
 

När man skriver musik till dans som redan är koreograferad, måste man se till dansarnas 

rörelser var dansarna vill ha accenterna i musiken. Jag gjorde ett arbete med en dansare där 

hon hade gjort dansen till en befintlig låt, sedan skulle jag och hon göra ny musik 

tillsammans. Hennes första fråga var om jag ville höra låten hon hade gjort koreografin till. 

Det ville jag inte, för det hade blivit ett hinder för musikskrivandet, om jag hade hört låten 

hon hade gjort dansen till och sedan skulle skriva en egen låt. Då hade jag vetat vad det var 

för typ av genre och vilket tempo och jag skulle ha fått en uppfattning om tonaliteten. Jag 

skulle ha skrivit utifrån den låten, istället för att bara se dansen. Var är det hon gör sina större 

rörelser, var ska jag följa, var ska jag leda? Jag kanske får en helt annan tempokänsla för låten 

än vad ”originalet” hade.  

 

Vi började med att jag måste få en idé om hur jag ska spela. Därför fick hon dansa dansen 

några gånger, och jag prövade att lägga lite musik till. I det här skedet tyckte hon att musiken 

var lite för tung. När dansarna säger att musiken är tung kan det betyda att det är bra eller 

dåligt, ett dåligt ”tungt” är att det drar dem bakåt, de får inte farten de behöver till sina 

rörelser. Det kan bero på tempot och/eller underdelningen. Detta bekräftas av Cavalli (2001, 

s.197) där hon skriver hur man kan tänka om dansarna tycker det är för tungt och varför det 

kan bli så. Om det är tungt på ett bra sätt är det för att de vill mot marken, att musiken drar 

dem neråt mot backen, en låg tyngdpunkt. Det förekommer oftast i street och modern dans. 

Då är det oftast en tyngre tvåa och fyra, som är lösningen.  

Men i det här fallet, blev musiken tung på det sämre sättet, för dansaren kände att hon inte 

fick med sig farten igenom alla rörelser. Just då berodde det mestadels på att jag var osäker 

på vad jag skulle spela och inte höll upp tempot, jag hittade inte rätt där hon gjorde de större 

rörelserna.  
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Exempel 15 visar hur det lät i början där musiken var för tung.  

Det är ganska uppenbart att idén till musiken inte är riktigt klar, och det är därför musiken 

blir tung. Tempot svajar också lite, och musiken är inte övertygande.  

 

Exempel 15,  

 

I exempel 16 blir det tydligare att musiken har fått den struktur och det tempot som dansen 

behöver. Rörelserna får mer liv när musiken hjälper till, det gäller att hitta var man som 

musiker ska trycka på lite mer. Vilken sorts rörelse görs? Vill man förstärka den med musik, 

eller vill man svara på den? Det är ytterligare ett sätt att se på samarbetet: ska man ”svara” på 

rörelserna, med musiken så det blir mer ”call and response”.  

 

Exempel 16,  

 

Som vi ser i videon får dansen mer liv, för att musiken hjälper till att förstärka uttrycket i 

rörelserna. Här jobbar vi dynamiskt med varandra, där hon gör något större följer jag med 

något större ljud. Där hon minskar rörelserna minskar jag mitt spelande. Det var min tolkning 
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av hur musiken skulle låta till den dansen. Hade någon annan gjort det hade det säkerligen 

tolkats på ett helt annat sätt. Eftersom dansen var gjord till en befintlig låt så har dansen 

tolkats utifrån de rytmiska och dynamiska idéerna. ”Original-låten” till dansen var Muse – 

”Supermassive black hole” (exempel 17) 

 

Exempel 17      Muse – Supermassive Black Hole 
 
 

Det är rätt stor skillnad på låtarna. Tempot stämmer ganska bra överens, eftersom jag har följt 

dansens tempo, men underdelningen och själva strukturen på låten är helt annorlunda. Här är 

det inget som går att göra rätt eller fel med musiken, förutom att dansaren och musikern ska 

vara nöjda med det hela. Det finns ett exempel till på när musiken blev för tung, men det var 

till största del tempot som vi musiker inte riktigt höll uppe. Det är ur låten ”Vällust” (exempel 

18). 

 

http://open.spotify.com/track/3lPr8ghNDBLc2uZovNyLs9
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Exempel 18, 
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Exempel 19 är låten som jag skickade ut till ensemblen.  

 

Exempel 19,  

 

Jag följer dansen väldigt nära med mitt spelande, märkte jag, mycket i det dynamiska, så som 

jag ser dynamiken i dansen. Alltså när det är lugnare och mindre rörelser är det en låg 

dynamik. Jag vill även trycka på de större rörelserna, för att få en slags explosion i 

sammanhanget. Jag försöker se melodimönster i dansen, därför vill jag följa så mycket som 

möjligt, för att det är ett nytt sätt för mig att se på dans. 

 

 

3.5 Call and Response 

Ett väldigt spännande sätt att jobba med musiker och dansare, är call and response, då man 

som musiker (framförallt gitarrist och sångare) kan vara van vid att ta en idé av någon annan 

och fortsätta den, och ge tillbaka en fras, så att det blir som en konversation mellan två 

musiker. Det förekommer säkerligen i dans också, men när man gör det mellan dans och 

musik, får man tänka om och försöka se rytmmönstret dansaren gör för att ta av det, och följa 

dynamiskt.  

 

Här gäller det att verkligen se dansen som en melodi, visualisera melodin ur dansen, för att 

kunna ”svara” på den med instrumentet. Ska man spela i högt eller lågt register, hur ser 

rörelserna ut i lägre och högre register? Eftersom man kan ha samma ”lick” i flera oktaver, 

hur ser det då ut när dansarna gör det i olika oktaver? Då får man mer gå på energin och hur 

utåtriktade rörelserna är, mer energi i rörelsen motsvarar ett högre register. 

   

Men det man får utgå från mest är de rytmiska idéerna och ”svepen” dvs. långa rörelser. Dem 

får man försöka efterlikna på instrumentet, för att göra det så tydligt som möjligt, så att man 

faktiskt förstår vad det är som händer.  Om dansaren gör en lång och mjuk rörelse som börjar 

utsträckt uppåt och jobbar sig neråt, kanske man kan med gitarren göra en ”bend” som man 

sakta följer ner. I exempel 20, från låten ”Avund”, improviserar vi och försöker följa 

varandra. 
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Exempel 20, 
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Man får hela tiden försöka förhålla sig till hur dansaren rör sig mot golvet. För mig kändes 

det som att det handlar om vikten i registret. Ska man vandra upp eller ner i register då 

dansaren rör sig mot dig resp. bort från dig? Det är många tankar som går igenom huvudet, 

och det är framför allt väldigt nyttigt att försöka se det som ett samspel. Jag fick ut mycket av 

det, och kommer absolut vilja göra det igen. 

 

 

4. Diskussion 

Här kommer jag gå igenom mina forskningsfrågor och svara på vad jag har kommit fram till i 

processen. Jag kommer även visa exempel ur showen för att förstärka mina teorier.  

 

4.1 Hur kan jag arrangera/spela musiken för att förstärka känslouttrycken i 

dansen? 

Många av tankarna kring hur dansarnas rörelser påverkar mitt spel går att översätta till hur 

man ska arrangera musiken kring dansen. Jag gjorde en undersökning för att se om 

musiken skulle kunna påverkas om man räknade som dansarna i en 4/4-takt, och räkna till 

åtta istället. Ett resultat fick jag, och det var inget bra, för musikerna blev mer förvirrade 

än något annat. Tanken bakom det var att musiken och dansen skulle ha samma 

ingångsvinkel till musiken, och då bli tightare. Men det slutade med att vi strök det, och 

förlitade oss på periodkänslan istället. Men resultatet av många rep senare blev enligt mig 

det jag ville (se exempel 21). 
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Exempel 21, 
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Beroende på om dansarna ska följa musiken eller om musiken ska följa dansen så är det stor 

skillnad på arrangemanget av musiken. Om dansen ska följa musiken ska musiken låta ”rätt”, 

alltså som det var tänkt att den ska låta. Men om man skriver/arrangerar musik till dans vilket 

jag också gjorde så finns det betydligt mycket mer att lägga till. Till en början måste man veta 

vad handlingen är, vad som ska uttryckas. Vi hade redan ett bestämt tema ”de sju 

dödssynderna” så det var inget som jag behövde tänka så mycket på. Hur synden skulle 

fångas i musiken, vilka parametrar jag skulle gå efter för att uttrycka synden, sådant kan man 

fördjupa sig i, men det hör inte hit. Till en av låtarna fick jag en video av dansarna där dansen 

var gjord i tystnad, som jag skulle skriva musik till. Först måste man titta igenom dansen för 

att se vilka rörelser de använder och var tyngden är, och fundera på om musiken ska 

dynamiskt följa dansen, eller om vi ska jobba mot varandra. Temat ”de sju dödssynderna” är 

väldigt aggressivt, så man kan inte bortse från det heller. Men för att förstärka dansens 

rörelser måste man se till att hitta de rörelser som är ”viktiga”, som sticker ut och musiken 

ska uttrycka, för att visa på att vi följer och hjälper varandra, på samma sätt som man hjälper 

sin sångare/solist i musiken att höras och få uttrycka vad de vill uttrycka. Det finns många 

likheter mellan sång och dans i ett musikaliskt perspektiv, tycker jag, och det har jag även 

med i processbeskrivningen (s.12). Det är till väldigt stor hjälp när man arrangerar och 

skriver musik till dans. Exempel 22 visar låten ”Frosseri” som jag skrev till koreografin, där 

jag såg dansen som en melodi. 
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Exempel 22, 
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4.2 På vilket sätt påverkar dansarens rörelser mitt sätt att spela? 

Hur spelet påverkas, beror mycket på i vilken situation man spelar till dansen. I processen 

har vi jobbat med att dansarna följer musiken och tvärt om. När dansarna ska följa 

musiken, ska man spela låten som den är arrangerad, men självklart påverkas man ändå av 

dansen. Ger dansarna allt de har på scen blir man själv drillad till att spela mer. Det är 

samma sak som när man har en medmusiker som gör allt för att få mer liv i ensemblen; då 

blir man drillad. Vi står på samma scen och vill därför ge samma uttryck och intensitet.  

 

När musiken ska följa dansen påverkas spelandet självklart mycket mer, eftersom man då 

ska följa dansarnas rörelser. Att uttrycka rörelser i musik är en svår, men absolut inte 

omöjlig uppgift. Det mesta handlar om att hitta sitt eget uttryck, hur du som individ tycker 

att den rörelsen låter, det finns inga rätt eller fel. Det är kanske det man blir rädd för, att 

folk inte ska uppfatta musiken mot rörelserna på samma sätt. Men under rubriken ”Call 

and response” ovan ger jag en förklaring på hur jag tycker musiken låter mot rörelser. 

Musikens register tycker jag påverkas av var dansaren/na har tyngden, är det mot marken, 

blir det ett lägre register, är det uppåt ett högre register. Hur snabba är rörelserna, ska du 

spela snabbt då? Att följa rörelsetempot kan vara en bra sak för att folk ska förstå att man 

försöker följa dansaren. Man gör en fallande eller stigande linje, beroende på åt vilket håll 

dansaren rör sig, sett ur ditt eller publikens perspektiv. Men det gäller mest just då 

improvisation i ”call and response”.  Men många av de tankarna går också att använda när 

man arrangerar musik till dans. Den dynamiska aspekten påverkades jag mycket av. Om 

dansaren hade mjuka små rörelser, ser jag det som låg dynamik, och anpassar då min 

dynamik efter dem. Det beror nog på att jag ser dansen som en melodi som jag vill 

framhäva. Exempel 23 visar hur låten ”Avund”, där call-and-response-partiet var med, 

blev i showen. 
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Exempel 23, 
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4.3 Hur går jag tillväga för att få kommunikationen mellan musiker och dansare att 

fungera? 

För att underlätta kommunikationen måste man diskutera igenom med gruppen innan man 

gör något, eftersom det inte finns några rätt eller fel i konsten, och alla har sina olika 

uttryck för det man menar. Genom att man i utbildningen lär sig en massa fina ord som 

kan förklara det mesta, så utvecklas språket hela tiden, och i vissa fall så har man själv 

hittat ett ord som förklarar det man menar bättre för en själv och gruppen. Men då måste 

alla i gruppen förstå det. Det är därför väldigt svårt att hitta genvägar till hur man ska göra 

det enklare, men ju mer man jobbar ihop desto mer förstår man varandra. Man öppnar nya 

världar för varandra, genom att arbeta ihop. Men där vi hade problem under repen, gick 

det bra på showen, t.ex. introt till ”Lättja”(exempel 24), där vi hade problem tidigare.  
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Exempel 24, 
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 Så i efterhand vill jag absolut inte hitta några genvägar, eftersom dansare och musiker har 

mycket att lära av varandra. 

 

5. Slutligen 
Det har varit en lärorik resa. Det jag kommer ta med mig mest till nästa gång är: Se till att 

vara bra förberedd i det mesta. Diskutera igenom arbetet med alla inblandade, gå igenom låt 

för låt. Hur tänker folk kring de olika låtarna? Vad har dansarna för tankar, hur vill de att det 

ska se ut och vilken känsla ska man ha på låtarna? Se till att dansarna har förståelse för 

låtarna, och hur de är uppbyggda, så sparar man tid och energi. Om man går igenom allt 

innan och alla vet om, vad som ska hända och hur det ska ske så blir arbetet enklare. 

Men man måste också lära sig av sina misstag och det har jag gjort.   

Här är en länk till hela föreställningen: https://www.youtube.com/watch?v=qW3tYdSehz0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qW3tYdSehz0
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