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Abstrakt 
 
Syftet med arbetet är att undersöka svängrelaterade aspekter i fyra olika 
spelsituationer i tre olika konstellationer där jag själv medverkat som basist. De fyra 
spelsituationerna är ett jam, en studioinspelning, ett rep inför konsert och en konsert. I 
arbetsprocessen beskriver jag min roll som jazzbasist och mitt förhållande till de 
andra musikerna när jag upplever att musiken svänger, respektive inte svänger. Jag 
har i arbetet ställt mig frågan: Vilken betydelse har soundet för svänget?   
 
Jag har intervjuat tre personer, verksamma inom olika musikaliska områden; en 
dirigent, en jazztrumpetare, tillika storbandsledare, samt en jazzpianist, i huvudsak 
verksam inom frijazzen. Intervjufrågorna har kretsat kring hur personerna i fråga ser 
på svängbegreppet och vilken roll soundet har i förhållande till detta. 
 
Efter mitt kandidatarbete fick jag en fråga om det var möjligt att ”mäta” svänget i 
musik. Jag har därför gjort ett mätningsförsök på en av de inspelade låtarna från 
studion där jag jämfört tidsförhållandet mellan trummornas ridecymbal och basens 
fjärdedelar i walkingen.  
 
Jag har under arbetets gång analyserat inspelningarna och tittat närmare på sådant 
som jag bedömt höra till svängrelaterade aspekter. Parallellt med detta har jag knutit 
an till intervjusvaren, vilka visat många viktiga samband. I arbetet har jag undersökt 
samtliga beståndsdelar och begrepp i inspelningarna: sound, time, harmonik, rytmiska 
underdelningar samt tension and release. Jag kan efter studien konstatera att sväng är 
något högst subjektivt som ständigt varierar beroende på situation. Varje ny idé som 
vibrerar tillsammans med något annat skapar sitt unika sväng.  
 
Jag har funnit i studien att jag spelade walkingen annorlunda i förhållande till 
musikens händelseförlopp, vilket intresserat mig att fördjupa mig i. Att frasera 
fjärdedelarna kortare eller längre utgör beroende på vad jag spelar detta mot på var 
sitt sätt ett driv, vilket påverkar svänget. Att spela akustiskt, respektive elektroniskt 
förstärkt i varierande akustiska miljöer påverkar soundet som i sin tur spelar en stor 
roll för svänget. Anpassningen som sker i basspelet i förhållande till soundet blev i 
denna studie ett nytt område att utforska. 
 
 
 
Nyckelord: Sväng, time, sound, walking, kontrabas, tension and release. 
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1 Inledning 
 
För snart tio år sedan upplevde jag ett fenomen jag aldrig kan sluta fascineras av. Det 
var under två kvällar som jag fick möjligheten att spela tillsammans med två av mina 
stora förebilder inom jazzen, Daniel Fredriksson och Martin Sjöstedt. Vi jammade 
några låtar från standardrepertoaren och den sista kvällen fick jag kliva upp på scenen 
på jazzklubben Metropol i Härnösand och tillsammans med flera av mina stora 
förebilder spela Straight No Chaser, en blues skriven av Thelonious Monk1. Daniels 
pondusstinna 2-4 i sin hihat i kombination med bastrummans och virvelns kokande, 
nästintill provokativa inflikningar, likt Mohammed Alis vänsterjabb och slutligen: 
ridecymbalen som länkade samman allt. Jag svävade tidlöst på ett moln och hoppades 
på att aldrig mer behöva kliva av. Det extremt starka välbefinnande och rus som 
infann sig var långt bortom vad jag någonsin upplevt. Efter att vi spelat färdigt kom 
Daniel, Martin och jazztrumpetaren Fredrik Norén fram och sa: Du har ett grymt driv! 
Det där svängde! Du borde satsa på det här! Trots min stora tveksamhet till mitt 
kunnande, vågade jag tro på att det fanns något att i alla fall bygga vidare på. Denna 
kväll var en av de mest avgörande för att jag skulle börja studera musik och våga 
satsa på det. Sedan den kvällen har svänget kommit att bli det centrala och mest 
eftersträvansvärda i mitt spel. Jag hade innan denna händelse inte upplevt den nivån 
av sväng där jag själv medverkat, men ett antal LP-skivor hade milt uttryckt gått 
varma i hemmet. 
 
 Jag fascinerades i tidiga tonår av de gamla blueslegenderna, inte minst BB King2. Jag 
lät skivorna gå på repeat och snappade med mitt gehör upp basens walking och 
spelade till skivorna. På samma sätt gjorde jag mig bekant med två av jazzens bas-
fäder, Ray Brown och Sam Jones3. Ray Browns walkingspel4 ihop med Oscar 
Peterson5 och Herb Ellis skapade något som bara min högerfot kunde förklara med att 
stampa med i och Sam Jones hade ett driv som ett ånglok genom Blue Mitchells6 
Scrapple From The Apple7. Att spela till dessa förebilder öppnade mina öron för hur 
jag ville att det skulle låta. 
  
Jag har sedan barnsben levt nära musik och konst och fick i tidig ålder följa med min 
pappa ut och spela runtomkring i hemtrakten, Kramfors. Att växa upp på en mindre 
ort kan vid första anblicken ses som något begränsande, men jag skulle snarare vilja 
påstå att detta öppnade många dörrar som jag ställer mig tveksam till om jag skulle 
fått möjlighet till om jag bott i en storstad. Jag fick i tonåren allt fler tillfällen att som 
elbasist ingå i olika konstellationer i ett genrespektrum som sträckte sig från covers, 
hus/kompband till gästartister, dansorkestrar till mingel- och storbandsjazz. Den lilla 
skara musiker som kunde ses på scenerna i länet höll en hög musikalisk nivå, vilket 
för mig blev en värdefull skola med ständigt nya utmaningar. 

                                                
1 Thelonious Monk var en känd jazzpianist och kompositör. 
2 BB King var en av de mest kända bluesartisterna i bluesens historia. 2 BB King var en av de mest kända bluesartisterna i bluesens historia. 
3 Ray Brown och Sam Jones var två kända jazzbasister. 
4 Walking baseras på stadiga fjärdedelar som ”vandrar” från ett ackord till ett annat och utgör på flera 
vis ett driv framåt. 
5 Oscar Peterson var en känd jazzpianist. 
6 Blue Mitchell var en känd jazztrumpetare. 
7 Scrapple From the Apple är en känd Beboplåt, skriven av Charlie Parker. 
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Även om jag inte före musikhögskolan riktat in mig på någon särskild genre, har jag 
oavsett genre haft samma inställning, att få musiken att svänga. Jag har med tiden 
försökt att lära mig hitta kärnan och de viktigaste verktygen för att uppnå detta för 
varje genre.  
 
När jag under mitt sista år på kandidatutbildningen med inriktning jazzmusiker skulle 
skriva mitt kandidatarbete, stod det ganska snart klart för mig vad som intresserade 
mig mest. Intervjusvaren i arbetet gav mig många intressanta tankar om vad svänget 
kunde innebära och hur individuell upplevelsen kunde vara. Med de tankar och 
insikter som arbetet gav kring själva svängfenomenet, ville jag inför masterarbetet 
titta närmare på fenomenet utifrån mitt perspektiv som basist. 
 
1.1 Tidigare forskning 
 
I min kandidatuppsats Sökandet efter svänget (Forsberg, 2013), sökte jag efter 
svängfenomenets beståndsdelar och vilka faktorer som bidrar till svänget. Jag 
intervjuade ett antal välkända namn8 inom jazzgenren om deras syn på 
svängbegreppet. Nedan följer ett antal faktorer som de intervjuade personerna ansåg 
vara av stor betydelse för svänget. 
 

- Sound9 
- Det melodiska och harmoniken 
- Time 
- Anpassning till medmusiker 

 
Dessa faktorer och de nya intervjuerna kommer att utgöra några av utgångspunkterna 
i diskussionen.  
 
I swing-genren är triolunderdelningarna centrala belysningspunkter. Åttondelarna i en 
swinglåt spelas med triolunderdelning. Den enklaste och mest vanliga referensen till 
svängda åttondelar är en åttondelstriol med en fjärdedelsnot och en åttondelsnot, 
vilket grovt förenklat kan beskrivas med ”lång-kort” i ett flöde. Nedan visas ett 
exempel på hur triol-underdelning, eller ”swing-feel” noteras. 
 

 
 
Det finns, gällande timing och rytmisering, många studier publicerade av trummisar 
och inte minst om dem. Jag fann en studie av två studenter på den Kungliga Tekniska 
Högskolan, Anders Friberg och Andreas Sundström, Swing Ratios and Ensemble 
Timing in Jazz, vars syfte var att undersöka vad det är som gör att jazzmusiken 
svänger, genom att studera hur fyra kända jazztrummisar rytmiserade sina svängda 
åttondelar. De undersökte även huruvida fyra basister och solister förhöll sig till 
trummornas time.  
                                                
8 De intervjuade personerna var: Kjell Öhman, Joakim Ekberg, Hans Backenroth, Martin Sjöstedt, Joe 
LaBarbera, Stanley Clarke och John Humphrey. 
9 Se begreppsförklaring, s.4.  
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Friberg och Sundström (2002) fokuserade på den åttondel som hamnar på ”offbeat”, 
det vill säga den korta och fann att samtliga trummisar i studien spelade den 
annorlunda beroende på vilket tempo de spelade i. 
 
De kom genom mätningsförsök fram till att graden av swing-feel eller triolfeeling i 
ride-cymbalen ökade vid ett tempo, lägre än 210bpm10 och minskade ju mer tempot 
gick över 250bpm (Friberg och Sundström 2002, s.334). Åttondelarna blev med andra 
ord rakare i ett högre tempo, vilket i mina öron låter logiskt om man ser det ur 
spelteknisk synvinkel. 
”A substantial and gradual variation of the drummers’ swing ratio with respect to tempo 
was observed. At slow tempi, the swing ratio was as high as 3.5:1, whereas at fast tempi 
it reached 1:1. The often-mentioned “triple-feel,” that is, a ratio of 2:1, was present only 
at a certain tempo. The absolute duration of the short note in the long-short pattern was 
constant at about 100 ms for medium to fast tempi, suggesting a practical limit on tone 
duration that may be due to perceptual factors”(Friberg och Sundström 2002, s.333).  
 
Friberg och Sundströms iakttagelse får mig att se triolunderdelning och time som två 
intressanta och betydande begrepp för denna studie. Jag har själv upplevt att jag 
stundtals haft svårt att anpassa mig och svänga tillsammans med trummisar som 
underdelat triolerna på ett väl ”vasst” och ”stolpigt” sätt. En basist, vid namn John 
Humphrey11 som undervisade på Musicians Institute i U.S.A, Hollywood sade till mig 
på en lektion angående triolfeeling: I can’t understand why you Europeans are always 
overdoing the swing! Han hade upplevt att många europeiska studenter överdrev 
graden av swing-feel när de spelade swing. Detta är onekligen ett område jag finner 
värt att undersöka i min studie. 
 
 
1.2 Begreppsförklaring 
 
Det finns utöver de begrepp jag förklarat med fotnoter, några som jag något mer 
ingående kommer att utreda i detta avsnitt. 
 
La pompe 
 
En kompteknik inom ”Gypsy-jazzen” som bygger på distinkta fjärdedelar med 
nedåtslag. 
 

 
 
Time 
 
Jag kommer under arbetets gång använda begreppet ”time”, vilket i sig är ett minst 
lika omdiskuterat begrepp som sväng. När jag använder begreppet time, menar jag 
hur man som musiker förhåller sig till den gemensamma pulsen. Time är enligt min 

                                                
10 Bpm är en förkortning av beats per minutes och används vid angivelse av tempo. 
11 John Humphrey är en kanadensisk basist som undervisade på Musicians Institute i Hollywood då jag 
bedrev utlandsstudier hösten -12. 

44& . . . .
V V V V V V V V
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uppfattning inte bundet till ett fast tempo, snarare något som sker i samspel med andra 
i ett organiskt flöde.  
 
Sound 
 
Det finns många skilda uppfattningar och förklaringar av begreppet sound. Det kan 
röra sig om tonbildning på det egna instrumentet där man kan beskriva soundet 
exempelvis som stort, fylligt eller torrt. I det här arbetet kommer jag att tala om mitt 
sound på basen och åsyftar då instrumentets ton som formas med hjälp av teknisk 
utrustning som exempelvis basförstärkare och olika speltekniker. Det soundet 
påverkas olika beroende på akustik.  
 
 
1.3 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med arbetet är att ta reda på vilka beståndsdelar i musiken som skapar ett sväng 
och vad jag som basist kan göra för att uppnå svängkänslan. 
 
Jag har använt mig av följande frågeställningar: 
  
 

- På vilka sätt kan jag som basist bidra till ett sväng i olika spelsituationer? 
 

- Kan jag finna för studien användbara sätt att mäta svängrelaterade aspekter? 
 

- Vilken betydelse har soundet i strävan om att uppnå ett sväng? 
 

 
1.4 Förväntade resultat 
 
Jag har för avsikt att med arbetet fördjupa mig inom svängbegreppet och undersöka 
huruvida svängrelaterade aspekter i mitt egna spel kan variera beroende på 
spelsituation. Skiljer sig förutsättningarna till sväng mellan de olika spelsituationerna?  
Jag strävar efter att få större medvetenhet om mitt musicerande och vad som händer i 
mitt spel i förhållande till andras när jag upplever att det svänger. På samma sätt är jag 
intresserad av att ta reda på vilka faktorer som inverkar då jag och mina medmusiker 
”glider ifrån” varandra i spelet och hur vi ”hittar tillbaka” till varandra i fråga om 
time. Hur stor del av svaren som vi bortom det praktiska och speltekniska finner i 
psykologiska aspekter är också en fråga som intresserar mig.  
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2. Metod och material 
  
Jag har använt mig av intervjuer, inspelningar och litteratur. 
 
2.1 Intervjuer  
 
Jag har intervjuat två jazzmusiker och en dirigent med en bakgrund som klassisk 
musiker. Valet av intervjupersoner är baserat på min önskan om att få en så stor 
spridning på svaren som möjligt. De nedan presenterade intervjuerna redovisas på 
olika vis på grund av att de gjordes under skiljaktiga omständigheter. Fredrik Noréns 
intervju genomfördes via telefon, varför jag direkt citerade honom i löpande text. 
John Holmströms intervju genomfördes via mail, varför jag fann det bäst att direkt 
infoga hans svar i arbetet. Gällande Petter Sundkvists intervju, talades vi vid en kväll 
på musikhögskolan där jag under intervjun antecknade och kommenterade under 
samtalets gång. 
 
2.1.1	  Fredrik	  Norén	  
 
Fredrik är jazztrumpetare och är sedan många år ledare för Stockholm Jazz Orchestra. 
Han har genom sitt arbete som ungdomskonsulent för Svenska Jazzriksförbundet 
skapat otroliga förutsättningar för unga jazzmusiker att nå framgång. Fredrik Norén är 
för mig en god representant för traditionell swing och har lång erfarenhet som 
storbandsledare. Jag spelade som tonåring i Västernorrlands ungdomsstorband under 
ledning av Fredrik och fick redan där många värdefulla tips om hur jag skulle förhålla 
mig till resten av bandet. Detta fick mig att se Fredrik som en för mitt arbete passande 
person att intervjua. 
 
2.1.2	  John	  Holmström	  
 
John är jazzpianist och kommer från Göteborg, numera bosatt i Stockholm där han är 
ett välbekant ansikte på jazzscenerna. John verkar till stor del inom fri-impro-genren 
inom jazzen, vilket både ur intervju- och ensemblesynpunkt är en inspirerande 
tillgång i mitt arbete. I och med Johns aktiva verksamhet inom fri-impro-genren i 
kombination med hans spirituella bakgrund, fann jag det intressant att få hans syn på 
sväng. 
 
2.1.3	  Petter	  Sundkvist	  
 
Dirigent och professor, tillika konstnärlig ledare för Norrbottens kammarorkester, 
som har många års erfarenhet inom sitt område. I detta arbete bidrar han med tankar 
och synsätt från ett annat område än jazzen. Petter har en bakgrund som klassisk 
musiker till skillnad från Fredrik och John. Jag var nyfiken på att höra en klassisk 
musikers tankar angående sväng, dels inom hans område och dels inom jazzen.  
 
2.2 Intervjufrågor 
 
Jag har valt att anpassa intervjufrågorna till det område som de intervjuade personerna 
är verksamma inom. 
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Fredrik som är verksam inom storbandsjazzen och enligt mig en god representant för 
den mer traditionella swing-genren fick följande frågor: 
- Hur ser du på begreppet sväng inom swing-genren? 
- Vilken roll spelar soundet i förhållande till svänget? 
 
John som mestadels verkar inom fri-impro-jazzen och har en för mig redan bekant 
spirituell syn på musik, fick följande intervjufrågor: 
- Skulle du se sväng som ett stort enhetligt begrepp med många grenar eller som olika 
typer av sväng (t.ex. harmoniskt, sound-, time-mässigt)? 
-	  Finns det en psykologisk påverkan/aspekt i sammanhanget och vilken betydelse har i 
sådana fall detta? 
-Vad innebär sväng för dig inom den jazz-genre du är mest verksam? 
 
I mitt sökande efter synsätt på svängbegreppet inom andra genrer, i vilka jag inte har 
någon erfarenhet, visade sig Petter som är dirigent och verkar inom konstmusiken 
vara den jag sökte. Hans väl omtalade kunnande inom konstmusiken visade sig 
dessutom inte vara nog, då han under intervjun även drog intressanta paralleller till 
bland annat soulgenren. Petter fick följande frågor:  
- Hur ser du på svängbegreppet inom konstmusiken?  
- På vilket sätt tror du att svänget skiljer sig mellan swing-genren och konstmusiken? 
 
 
2.3 Inspelningar 
 
Jag har valt att spela in fyra typer av spelsituationer som är vanligt förekommande 
inom mitt frilansande som jazzmusiker. Detta för att kunna undersöka om det går att 
finna svängrelaterade aspekter i mitt och mina medmusikers spel, och om dessa 
varierar beroende på situation och konstellation. Inspelningarna har skett med tre 
olika konstellationer med för mig mer eller mindre bekanta musiker.  
 
2.3.1	  Jam	  
 
En vanligt förekommande och viktig del av jazzkulturen är de så kallade jamen. 
Dessa kan ses som ett övningsforum, men utgör för många frilansande jazzmusiker 
också en nätverksplats där man har goda möjligheter att skapa nya betydelsefulla 
kontakter. Det förekommer både privata och för allmänheten öppna jam där man 
under mer eller mindre ordnade former träffas och spelar tillsammans. Något som 
kommit att genomsyra den övervägande delen av våra nutida jam är den så kallade 
”standardrepertoaren”, vilken utgörs av amerikanska schlagers och filmmusik. Sättet 
man med tiden omformat dessa låtar till en mer allmän struktur i fråga om form och 
harmonik, har gjort dem lättillgängliga för jazzmusiker. 
	  
2.3.2	  Studio	  
 
Som frilansande basist innebär inte alla jobb att spela live på en scen. Det 
förekommer med jämna mellanrum jobbförfrågningar även i studio, i mitt fall både 
inom pop, rock och jazz. Inspelningssituationerna skiljer sig en hel del i både 
inspelningsteknik och förhållningssätt. I de flesta pop- och rockinspelningar spelar 
man till ”klick” (metronom), för att sedan kunna göra pålägg och redigera och 
kombinera olika tagningar. När det kommer till jazzen blir förutsättningarna genast 
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annorlunda då man i de flesta fall spelar utan klick och därigenom strävar efter hela 
tagningar utan att behöva redigera i efterhand.  
 
 
2.3.3	  Rep	  inför	  konsert	  
 
Det är inte en självklarhet att alltid få möjligheten att repa inför en konsert, vilket kan 
vara på gott och ont, beroende på hur man ser på saken. Jag blir själv mer triggad och 
skärper mig mer om jag får komma direkt till konserten. Detta är högst individuellt 
och varierar även för mig beroende på sammanhang. Just detta rep prioriterades att 
genomföras på grund av att bandet behövde tillsätta en vikarie inför en konsert och 
tillförde nya intressanta tankar som jag längre fram i arbetet kommer att ta upp. 
 
 
2.3.4	  Konsert	  
 
Detta är den typ av spelsituation som jag känner mig mest bekväm i och där jag 
upplever en starkare motivation att prestera. Det finns dock några faktorer som kan 
begränsa min prestation. Exempel på sådana faktorer är lokalen och dess akustik, 
sound (förstärkare och PA-system), och inte minst publiken. 
 
2.4 Inspelningsutrustning 
 
Jag har i alla inspelningstillfällen förutom studioinspelningen använt mig av enklare 
utrustning som ”ZOOM” och Iphone 6s. 
 
2.5 Program för mätningsförsök 
 
Jag har i mätningsförsöket använt mig av Pro Tools 12.7 för att kunna studera 
originalfilen med separata spår för trummor och bas. 
 
2.6 Medverkande musiker 
 
2.6.1	  Konstellation	  A	  
 
Gitarr: Olle Westbeck 
Trumset: Fredrik Edholm 
Kontrabas: Daniel Forsberg 
 
Just denna konstellation har jag inte tidigare spelat i, men dess medlemmar är 
väletablerade kontakter i mitt nätverk. 
  
Olle är en mångsidig gitarrist med många års erfarenhet inom jazzen och blev en fin 
bekantskap då vi på våra raster på vår arbetsplats Solna kulturskola passade på att 
spela ihop.  
 
Fredrik är en flera år lång bekantskap sedan den tid vi studerade på 
kandidatutbildningen i Piteå tillsammans. Det tog närmare två år innan vi lärde oss att 
förhålla oss till varandras time. Därför känns det roligt att ha fått möjligheten att 



8 
  

utveckla vår gemensamma time under en längre period, utan självklarheter. Både 
Fredrik och jag har till stor del verkat inom pop-, soul- och rockgenren, vilket kommit 
till nytta även i jazzsammanhang. Jag upplever många gånger att jazz-etiketten 
försvinner genom detta och att vi går in med inställningen ”vi spelar musik”, vilket 
för mig innebär en slags frihetskänsla som jag många gånger eftersträvar. 
 
 
2.6.2	  Konstellation	  B	  
 
Trumpet/Flygelhorn: Fredrik Norén 
Piano: John Holmström 
Trumset: Christian Sundeqvist 
Kontrabas: Daniel Forsberg 
 
Detta är en för studioinspelningen sammansatt konstellation med musiker jag spelat 
med tidigare i olika sammanhang. Fredrik är som tidigare nämnts, en av de eldsjälar 
som till stor del uppmuntrat mig till att satsa på musiken. Hans spel har alltid tilltalat 
mig mycket och representerar mycket av den gamla swing- och beboperan i 
vokabulären, vilket enligt mig passade utmärkt till denna konstellation.  
 
John är en tre år gammal bekantskap som jag lärde känna genom ett bandprojekt där 
vi arrangerade om poplåtar och förde in dessa i jazzen. John har sina musikaliska 
rötter i ”fri-improjazzen”, vilket för mig blivit en inspirerande kontrast.  
 
Christian är den trummis jag spelat mest med i många olika sammanhang sedan cirka 
fem år tillbaka och har ett brett genrespektrum som bland annat spänner över pop, 
rock, soul och jazz. Christian har alltid haft ett kraftfullt driv och ett sväng som jag 
inte upplevt hos så många andra trummisar, vilket passar min time bra.  
 
2.6.3	  Konstellation	  C	  
 
Fiol: Terese Lien Evenstad 
Gitarr: Joakim Sandgren 
Gitarr: Edvard Hamngren 
Kontrabas: Daniel Forsberg 
 
Konstellation C är ett av de få band i vilka jag har en fast plats. Jag har spelat 
tillsammans med denna konstellation i cirka tre år och har härigenom fått erfara hur 
det är att spela utan trummor. Bandet, som heter Thou Shalt Swing, har riktat in sig på 
fransk jazz, i folkmun känt som ”gypsy-jazz”, men mer rättvisande benämnt med den 
franska termen ”jazz manouche”.  
 
Vi hade inför detta tillfälle som tidigare nämnts, tillsatt en vikarie på en av 
gitarrplatserna då den ordinarie gitarristen befann sig på utlandsstudier. Det är alltid 
en spännande förväntan inför en situation som denna. Det gäller här att vara extra 
tydlig och vara beredd på att behöva ”visa vägen” om så behövs, vilket gör att jag blir 
mer uppmärksam och reflekterande över mitt eget spel. 
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3 Processbeskrivning/ Resultat 
 
3.1 Intervjuer 
 
3.1.1	  Intervju	  med	  Fredrik	  Norén	  
 
- Hur ser du på begreppet sväng inom swing-genren? 
 
”Oj, det är nog en väldigt individuell fråga… Sväng för mig innebär i alla fall att 
basen är timekeeper och driver framåt, trummorna spelar på basens time och de 
andra instrumenten skapar spänning. Det är elastiskt i beståndsdelarna och alla 
bidrar med energi från instrumenten. Jag kan ibland känna att man många gånger 
uttrycker sig felaktigt när man lär ut till unga musiker när man talar om hur man ska 
förhålla sig time-mässigt. Det finns egentligen inget som heter ”hänga” eller ”öka… 
I slutändan konstaterar jag att man spelar på beatet helt enkelt. För den skull behöver 
inte tempot hållas strikt, om man lyssnar på inspelningar med Thad Jones och Mel 
Lewis kan man höra hur bandet sänker tempot några BPM under vissa tutti-partier, 
för att de helt enkelt svänger bättre i det tempot. Efter de partierna återvänder bandet 
sedan tillbaka till det tidigare, högre tempot, utan att den som lyssnar upplever något 
märkligt med det.” 
 
 
- Vilken roll spelar soundet i förhållande till svänget? 
 
”Soundet spelar en stor roll för timen, eller rättare sagt, akustiken påverkar timen 
och soundet. Har man ett fylligt sound kan det i en lokal med god akustik sacka.” 
  
Lyssningsreferens: Mel Lewis12 & Thad Jones13 – Three in One 
Länk till spotify: https://open.spotify.com/track/6TrU2UUQoHR3Nqf1xTFyq1  
 
Här kan vi tydligt höra hur tempot som i låtens början och vidare genom solopartierna 
gällde (ca.182 BPM), sänktes ända ner till 172 BPM under det sista tutti-partiet.  
	  
3.1.2	  Intervju	  med	  John	  Holmström	  
 
- Skulle du se sväng som ett stort enhetligt begrepp med många grenar eller som olika 
typer av sväng (t.ex. harmoniskt, sound-, time-mässigt)? 
 
”I min uppfattning av vad sväng är och hur det gestaltar sig, är något väldigt 
subjektivt. När det kommer till mig skulle jag nog se det som ett större begrepp med 
många olika grenar. Med det sagt så är jag väldigt öppen för andra tankar kring 
detta, subjektivitet är inte bara ett faktum utan dessutom något viktigt i detta i mitt 
tycke”.  

                                                
12 Mel Lewis var en amerikansk jazztrumslagare. 
13 Thad Jones var en amerikansk jazztrumpetare och storbandsledare. 
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-	  Finns det en psykologisk påverkan/aspekt i sammanhanget och vilken betydelse har i 
sådana fall detta? 
 
”Jag är ju troende och har en stark tro på det andliga och filosofiska inom musik. Så 
jag får väl svara att den psykologiska aspekten och påverkan inte bara existerar utan 
är i mitt fall fullständigt dominerande. Det utifrån att en väljer att beskriva det jag 
kallar för andlighet och kontakt med något mer pragmatiskt begrepp som psykologi”. 
 
-Vad innebär sväng för dig inom den jazz-genre du är mest verksam? 
 
”Jag har ju fördelen att vara aktiv inom många jazzgenrer och jag upplever sväng på 
olika sätt inom dessa, fast ändå på exakt samma sätt. OM vi skall vara tekniska och 
jag skall verka som en representant för ”fri-impron”/frijazz så upplever jag svänget 
inom dessa genrer mer som en friktion än en sammanfogning. I en musik där det inte 
existerar en gemensam puls (åtminstone i traditionell bemärkelse) eller ett 
gemensamt harmoniskt förlopp exempelvis, så är det friktionen mellan olika 
parallella idéer som för musiken framåt, eller det som skapar sväng om man så vill. 
Kanske kan en benämna detta som meta-sväng eftersom syftet inte är att svänget skall 
uppstå i en traditionell bemärkelse fast ändå gör det på någon nivå lite högre upp i 
föreställningsvärlden.  
 
Jag tänker på sväng som att en sammanfogas med någon eller några andra, som att 
det en gör vibrerar i samklang med någon mer än en själv”.  
 
3.1.3	  Intervju	  med	  Petter	  Sundkvist	  
 
Gyllene snittet: 
 
Petter utgår ifrån Fibonacciserien och det gyllene snittet som två centrala begrepp i 
sammanhanget.14 
 
- Det som är intressant med det gyllene snittet är att förhållandet, väldigt grovt, är två 
till tre, men ännu mer är förhållandet fem till åtta, och ju längre upp i talserien vi rör 
oss, hamnar vi närmare det gyllene snittet. Jag tänker att kanske är det där vi hittar 
det som vi uppfattar som verkligt ”super-groove”!  
  
Sundkvist nämner Leonard Bernstein15 som under repetitionerna inför musikalen West 
Side Story stötte på stora problem med orkesterns uppfattning av det man i 
jazzsammanhang kallar ”svängda åttondelar”. För en klassiskt skolad musiker som 
inte tidigare spelat jazz kan dessa svängda åttondelar uppfattas som mycket diffusa 

                                                
14 Fibonacciserien är en talföljd där varje tal är summan av de två föregående talen. Exempel: 
1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, vilket ger talföljden: 1, 1, 2, 3, 5, 8, och så vidare. I denna talföljd kan 
det gyllne snittet hittas och sägs vara ett samband som styr harmonin och skönheten i vår 
natur och förhållandet används inom bland annat arkitektur och konst för att behaga 
betraktaren. Inom musiken har förhållandet bland annat används av Mozart i hans ouvertyrer. 
http://www.math.kth.se/math/GRU/2007.2008/SF1624/ME/Lalgebra/fibonacci.pdf  
15 Bernstein var en amerikansk dirigent och tonsättare och gjorde sig mest känd genom sin 
musikal, West Side Story. 
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och främmande då de noteras som vanliga åttondelar med instruktionen ”swing feel”, 
vilket i detta fall blev tydligt. 
 
- Det Bernstein gjorde när han tyckte att förhållandet ett till två, som motsvarade 
trioler, blev alldeles för grovt, var att han prövade förhållandet tre till två, som 
motsvarade kvintoler. Han prövade då att notera swing feel som en punkterad 
åttondel och en åttondel i en kvintol, men insåg att notationen blev alldeles för 
komplicerad och uppfattades som ”struttig” eller likt det man kallar ”fanjunkar-
jazz”. Kanske borde Bernstein ha gått så långt som 21/34 för att komma tillräckligt 
nära det för örat exakta värdet för swing-feelingen, fortsätter Sundkvist. Kan det vara 
så att allt handlar om det gyllene snittet när vi talar om svänget?  
 
Något jag fann extra intressant i Petters berättande om Bernstein var den för honom 
upplevda avsaknaden av swing-frasering i stråksektionen. Bernstein hänvisade till 
förste-trumpetaren som kom från en jazztradition och bad alla lyssna på ”this great 
genius” 16, som Bernstein kallade honom, hur denne fraserade. Med hänsyn till att 
övervägande del av orkestern var klassiska orkestermusiker, tillsatte Bernstein en 
jazztrumslagare på trumsetsplatsen och en jazztrumpetare på platsen som förste-
trumpet. Detta visade sig vara ett effektfullt alternativ till det misslyckade försöket till 
notation av svängda åttondelar. Trummorna och leadtrumpeten hade ett tillräckligt 
starkt inflytande på den övriga orkestern för att alla skulle känna hur de svängda 
åttondelarna skulle spelas, med undantag för sångsolisten José Carreras, som blev till 
stort åtlöje inför orkestern.  
 
Wienervals: 
 
Jag bad Petter reflektera över exempel på svängfenomenet inom konstmusiken och 
han refererade då till wienervalsen. Han bad mig lyssna på inspelningar med 
Wienerfilharmonikerna och reflektera över hur de fraserade den välbekanta rytmen 
som ständigt ligger till grund för wienervalsen. Det visade sig finnas stora likheter 
med tolkningen av hur swing-feel ska spelas.  
 
Den i sammanhanget rådande rytmen noteras med två åttondelar, följda av två 
fjärdedelar i tre-fjärdedelstakt. Denna rytm skulle om den spelades exakt som den är 
noterad, låta oerhört kantig och ”struttig”, men lyssnar man på hur 
Wienerfilharmonikerna fraserar denna i The Blue Danube Waltz17, kan man höra en 
helt annan frasering, vilket utgör wienervalsens sväng. Man kan här höra ett kort 
accelerando över de två första åttondelarna, följt av ett något tidigt andra-taktslag, 
vilket i sig utgör ett driv som för musiken framåt. Att notera denna rytm som den i 
denna inspelning fraseras, skulle bli lika svårt som att rättvist notera svängda 
åttondelar.  
 
Notexempel: 
 

 
 

                                                
16 https://www.youtube.com/watch?v=j3SEW63LsaM, (32:20) 
17 https://www.youtube.com/watch?v=lQ0fKOpow14  

{
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Jag frågade Petter vad han ansåg om tempots roll i strävan efter att uppnå ett sväng. 
 
- Jag kan ibland känna mig lite orolig över att den typ av estetik som tidigare rått med 
en friare pulsation är hos den yngre generationen på väg att försvinna. Jag kan även 
se tendenser till detta bland de yngre musiker jag träffar inom konstmusiken. Om man 
lyssnar på band som Earth, Wind & Fire, märker man att de låtar som ska göra 
lyssnaren exalterad alltid slutar i ett högre tempo än det begynnande. Jag upplever 
själv ett enormt sväng när jag lyssnar på deras låtar, men jag tror att den yngre 
generation lyssnare som växer upp idag är så vana med en fast pulsation och 
uppfattar denna musik som ”sloppigt”.  
 
Sundkvist exemplifierar en liveinspelning med Earth, Wind & Fire där de framför 
låten In The Stone som en passande lyssningsreferens:  
https://www.youtube.com/watch?v=YCaEO_vGJW0&list=RDYCaEO_vGJW0#t=25
0  
 
Vi kom till sist att spåna kring mina funderingar huruvida svängbegreppet kan 
beskådas. Jag frågade honom om han fann någon relevans i att se det melodiska och 
harmoniken som tunga stenar i svängbegreppet.  
 
- För mig är nog sväng mer relaterat till pulsation och time än harmonik. Men om 
man som ett exempel tar ett symfoniskt verk så finns det inte bara melodi och 
baslinjer, det finns också mellanstämmor som talar om i vilken riktning musiken ska 
ta vägen och utgör på så vis ett driv. 
 
3.2 Mätningsundersökning av studioinspelning 
 
Under slutseminariet för mitt kandidatarbete väcktes en fråga huruvida sväng var 
mätbart. Jag ställde mig länge skeptisk till detta, då jag alltid förknippat fenomenet 
med sinnesstämning och sådant som inte innefattar matematiska förhållanden. När jag 
i denna studie valde att studera samma ämnesområde, väcktes trots min tidigare 
skepticism ett intresse att fundera kring hur jag skulle kunna närma mig en rimlig 
metod. Jag slogs av tanken att det hela handlade om med vilket förhållningssätt jag 
närmade mig det förväntade resultatet av mätningen. När det blir fråga om timing blir 
det genast svårt, om inte omöjligt, att konstatera vad som är rätt och fel. Det jag kunde 
föreställa mig möjligt att mäta var förhållandet mellan bas och trummor i partier jag 
uppfattade som mer respektive mindre tighta. Friberg och Sundström (2002), använde 
sig av bland annat program med funktioner för att använda spektrogram i syfte att 
kunna mäta graden triolfeeling i ride-cymbalens åttondelar. Programvaran är 
dessvärre dyr och uträkningarna är komplicerade. Tyvärr besitter jag inte heller de 
matematiska kunskaper som krävs för att använda mig av denna typ av mätning.  
 
Kortfattat skulle jag beskriva mitt basspel i jazzsammanhang, att jag förhåller mig i 
framkant time-mässigt. Det vill säga att jag förhåller mig något före de övriga i 
ensemblen för att framkalla ett visst driv framåt. Jag ställde mig nyfiken till att 
undersöka om det vid mätning kunde synas ett samband mellan mitt time-ideal och 
tidsförhållandet mellan bas och trummor. 
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3.2.1	  Mätningsprocessen	  
 
Val av låtmaterial gjordes dels utifrån inspelningstillfälle och dels med hänsyn till 
passande stuk. Endast ett av de fyra inspelningstillfällena hade separerade spår för alla 
instrument, vilken var studioinspelningen (inspelningstillfälle 2). Av de två 
analyserade låtarna från det inspelningstillfället ansåg jag att Just a Thought skulle 
vara den enklaste att grafiskt analysera, då basen och trummorna till stor del spelar 
fjärdedelar. Därefter valdes två partier á två takter, vilka enligt min uppfattning skilde 
sig en del från varandra i fråga om samstämmighet mellan basen och trummornas 
ride-cymbal.  
 
3.2.2 Formel	  
 
För att få ett medelvärde i basens förhållande till trummorna, som i denna mätning ses 
som konstant, har jag använt mig av formeln nedan.  
 
 

 𝑥 =    !!!
!!!
!

 
 
 
Jag har i swing-genren som time-ideal att förhålla mig i framkant, det vill säga att jag 
ligger snäppet före trummorna när jag upplever att det svänger. Tabellernas värden 
gav efter uträkning att basen som medelvärde, ligger 0,041ms före trummorna och i 
mätning 2, ett medelvärde på 0.20 ms. Det kan med andra ord konstateras att 
medelvärdet var högre i mätning 2 än i mätning 1. 
 
Tabell	  1:	  I	  tabellen	  nedan	  visas	  resultatet	  baserat	  på	  mätningarna	  av	  de	  två	  första	  
takterna	  där	  jag	  inte	  upplevde	  ett	  lika	  tydligt	  sväng.	  	  

Takt:slag Basens avvikelse från 
trummorna (ms) 

1:1 -0.05 
1:2 -0.05 
1:3 -0.04 
1:4 0.07 
2:1 -0.03 
2:2 0.27 
2:3 0.21 
2:4 -0.05 
 
 
 



14 
 

 
Figur	  1:	  Basen	  (röd)	  i	  förhållande	  till	  trummorna	  (blå).	  	  

 
Tabell	  2:	  I	  tabellen	  nedan	  visas	  resultatet	  baserat	  på	  mätningarna	  av	  de	  två	  andra	  
takterna	  där	  jag	  upplevde	  bättre	  sväng.	  

Takt:slag Basens avvikelse från 
trummorna (ms) 

1:1 0.3 
1:2 0.5 
1:3 0.64 
1:4 0.39 
2:1 -0.02 
2:2 -0.05 
2:3 -0.03 
2:4 -0.07 
 
 

Figur	  2:	  Basen	  (röd)	  i	  förhållande	  till	  trummorna	  (blå).	  
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Tråkigt nog uppstod två primära problem som visade sig vara större än väntat och 
som tog ett flertal timmar av den tid som fanns till förfogande i den studio jag anlitat. 
Inspelningen gjordes i en lokal med stor akustik, utan möjlighet att separera 
instrumentens dynamik från varandra med hjälp av skiljeväggar. Detta ledde till att de 
mikrofoner som var ämnade åt bas och överhäng till ride-cymbalen fångade upp höga 
frekvenser från trumpeten, vilket gjorde det svårt att framförallt se basens anslag 
(transienter). Det andra problemet som blev en följd av det tidigare nämnda var 
”klicket” som vi valt bort innan vi spelade in, vilket är det allra vanligaste inom 
jazzen då huvudsyftet inte är att hålla ett konstant tempo. Detta gjorde att vi blev 
tvungna att försöka hitta transienten för varje enskild fjärdedel i båda spåren för att 
sedan låta datorn räkna ut ett snitt-tempo för de valda takterna. Detta försvårades på 
grund av trumpetens läckage i basens mikrofon. Datorn räknade ut ett snitt-tempo på 
138,77bpm. Trots vetskapen om ett uppskattat tempo för de studerade takterna, fann 
jag mer relevant att undersöka förhållandet mellan bas och trummor med 
motiveringen att vi bara haft varandra att förhålla oss till under inspelningen.  
 
Eftersom jag inte kunnat jämföra ett större antal takter än två mot två, anser jag mig 
inte ha belägg nog för att kunna dra en slutsats huruvida det finns ett samband mellan 
svänget och basens förhållande till trummorna.  
 
 
3.3 Analys och reflektion 
 
Jag kommer i detta avsnitt att presentera de fyra inspelningstillfällena och kortfattat 
beskriva låtarna. Jag kommer därefter att analysera svängrelaterade aspekter som 
presenteras i tabellform och avslutar varje inspelad låt med en reflektion. 
 
	  
3.3.1	  Inspelningstillfälle	  1	  –	  Jam	  med	  Konstellation	  A.	  
 
Sättning: gitarr, kontrabas, trumset 

3.3.1.1	  Låt	  1:	  I’ll	  Drink	  To	  That	  
 
Länk till lyssning: 
https://youtu.be/mGa-h_2e4Fg  
 
En bluestolva, skriven av Jimmy Smith18, där de traditionella fyra sista ackorden bytts 
ut mot en kromatisk fallande gång från Eb7#9 till C7 och hem till F. Solopartierna 
spelas över de traditionella jazzblues-ackorden i tonarten F.  
 
 

                                                
18 Jimmy Smith var en amerikansk jazzorganist som var med och utvecklade bland annat soul och funk 
under 60- och 70-talet. 
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3.3.1.1.1	  Reflektion	  
 
Låten är som sagt en blues, vilket oftast är en tacksam genre att på ett enkelt vis hitta 
en gemensam puls att förhålla sig till. Jag valde denna låt med anledning av att jag 
vuxit upp med den typen av musik, vilken ligger mig varmt om hjärtat. Det som 
märks här är den långa bekantskapen mellan mig och trummisen Fredrik i trion, som 
jag spelat med en hel del, i just blues-sammanhang. Efter att ha lyssnat igenom denna 
inspelning, kan jag se tre genomgående bultar som genomsyrar de tillfällen då jag 
uppfattat ett för mig tilltalande sväng: 
 

- Luft 
- Rytmiskt tydliga underdelningar 
- Harmonisk och rytmisk tension and release 

 
 
3.3.1.1.2	  Luft	  
 
I början av låten I’ll drink to that spelar basen 1-3-komp, eller broken-feel, vilket i 
mitt tycke lämnar ett behagligt luftutrymme mellan taktslagen och tonerna. Ibland slås 
jag av tanken att jag framför allt i jamsituationer febrilt letar efter nya kreativa idéer 
på musikens bekostnad. När man spelar broken feel tillsammans med trummorna 
triggar man varandra till att byta rytmiska idéer, vilket ibland tenderar att ta fokus 
ifrån de övriga i ensemblen, inte minst solisten under en temapresentation. Därför har 

                                                
19 Basen spelar huvudsakligen på slag ett och tre i takten med taktarten 4/4. 
20 Alla fyra slag i takten spelas upprepande i bastrumman. 
21 Tension and release kan beskrivas som en harmonisk eller rytmisk spänning som strävar mot klimax 
för att sedan återgå till ursprungsläget. Begreppet kan liknas vid ett gummiband som sträcks och sedan 
släpps iväg. 
22 Ett eller flera instrument kan antyda genom att omvandla det ursprungliga tempots åttondelar till nya 
fjärdedelar, trots att ackorden och takterna kvarstår. 

Händelse Tid Analys av svängrelaterade aspekter 
 

 
1 

 
 

00:04-01:39 

Basen spelar 1-3-komp19 mot trummornas hi-hat på slag två och fyra, 
vilket skapar en behaglig luftspalt mellan taktslagen. Trummorna 
refererar både till melodin och basens återkommande fraser som 
leder till nästa ackord. 

 
 
2 

 
 

01:22-02:25 

Basen svarar på gitarrens tritonusfraser med fjärdedelstriol-
underdelningar, vilket blir ett rytmiskt svar på den harmoniskt 
spänningsskapande fraseringen. 

3 01:39-01:42 
 

Basen gör raka tre-grupperingar över de två sista två takterna i 12-
taktersperioden med tonerna G och Gb, som leder tillbaka till F. 

4  
01:42 

Basen övergår till walking och trummorna spelar ”four on the 
floor”20, vilket blir en ”växel” uppåt. 

 
5 

 
 

02:07-02:14 

Harmonisk form av ”tension and release”21. Gitarren går upp ett halvt 
tonsteg och håller sig i F#-dur, vilket basen svarar på med att spela 
ett tritonussubstitut i B. Båda återvänder därefter till den rätta 
tonarten och landar på subdominanten Bb (02:14). 

6  
03:27-03:34 

Trummorna svarar på basens frasering i form av antydningar till 
”double time feel”22 och fjärdedelstrioler. 
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det varit nyttigt för mig att reflektera över inspelningarna för att höra hur jag förhåller 
mig till de andra musikerna. Att våga skala ner spelet ett tag till det enklaste slag av 1-
3-komp, kan många gånger vara det som fulländar den känsla och det uttryck som 
man tillsammans ger låten. Miles Davis23 sade en gång angående sitt spel: I always 
listen to what I can leave out.24 Även om man vid ett framförande går in med en 
vision om att låta spontaniteten forma låten, kan man finna poäng i att föreställa sig 
en enkel skiss över hur man önskar att förhålla sig till låten. Under en workshop med 
den berömde jazztrumpetaren Gustavo Bergalli25, uppmanade han mig att aldrig spela 
en ton som inte har någon mening. Han menade att vi kommunicerar genom 
instrumentet och gör det för att förmedla något, därför är det bättre att lämna luft och i 
stället formulera sig med något meningsfullt i nästa fras. Att ställa sig frågorna 
”Vilken känsla och sinnesstämning vill jag förmedla?”, eller ”Vad vill solisten och de 
övriga i ensemblen säga?”, kan vara en enkel påminnelse om att se sina medmusiker 
och hålla sinnena öppna för alla tänkbara intryck, vilket räddar en själv från att stänga 
in sig i sin egen bubbla. 
 
3.3.1.1.3	  Rytmiska	  underdelningar	  
 
Samspelet mellan trummor och bas innebär, förutom att upprätthålla timen, till stor 
del användning av rytmiska koncept i form av antydningar till olika typer av 
underdelningar. Jag har märkt att ju mer bekant jag blivit med trummisar, desto mer 
har jag känt mig fri från att ständigt behöva markera pulsen. När man lärt känna 
varandra så bra som Fredrik och jag har gjort, vågar man till slut vila på den 
gemensamma pulsen och utifrån den utforma gemensamma rytmiska 
underdelningskoncept.  
 
De underdelningskoncept jag kan hitta i mitt och Fredriks spel under jamsessionens 
två inspelningar är fjärdedelstrioler, åttondelstrioler (antydan till 6/8), punkterade 
åttondelar (antydan till 3/4) och antydan till double time feel där åttondelarna blir till 
nya fjärdedelar i det dubbla tempot (se händelse 6 i låten, I’ll Drink To That). Dessa 
är så kallade metriska modulationer. Modulationerna gör sig särskilt tacksamma i 
ballader som My One And Only Love i detta fall, vilken i sitt låga tempo kring 54bpm 
inbjuder till att tillämpa något som Alexander Carlberg i sitt arbete kallar för 
överlagrad metrisk modulation. Han citerar den berömda trummisen Vinnie Colaiuta, 
som beskriver begreppet på följande vis: Överlagrad metrisk modulation kan ge 
illusionen av att tempot skiftat när det i själva verket handlar om att överlagra en ny 
puls eller taktart på den befintliga (Carlberg, 2017, s.11).  
 
Just vid de tillfällen då trummor och bas hittar gemensamma metriska modulationer 
som synkroniserar med gitarren upplever jag ett sväng och ett välbefinnande som jag 
inte kan finna genomgående i inspelningarna. Det är något i denna stund av 
enighetskänsla som känns fulländande, känslan av att alla talar samma språk och inte 
längre är tre individer som gör varsin grej. 
 
	  
 

                                                
23 Miles Davis var en av jazzhistoriens mest kända trumpetare och stilbildare. 
24 http://www.miles-beyond.com/ch1.htm 
25 Argentinsk jazztrumpetare som varit verksam som musiker och lärare i Sverige sedan många år. 
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3.3.1.1.4	  Harmonisk	  och	  rytmisk	  tension	  and	  release	  
 
Begreppet kan kopplas till vad man i jazzsammanhang kallar att spela inside och 
outside the box. Det innebär att man i den harmoniska varianten av tension and 
release kan röra sig innanför eller utanför den rådande harmonikens tonmaterial. 
Musiklärarstudenten Tommy Christensen gör i en jämförande studie av ett flertal 
solisters improvisationer, en tredelad kategorisering av tonmaterialet. Han menar att 
man i samtliga fall kan koppla toninnehållet till närmandetoner, ackordstoner och 
spänningstoner (Christensen, 2014, s.32). Vilken av dessa tre kategorier som 
associeras till beror på hur solisten väljer att använda dem i förhållande till 
harmoniken. Christensen kom i sin studie fram till att samtliga tre kategorier i rätt 
sammanhang skapade någon form av spänning. För mig är kromatiska närmandetoner 
och spänningstoner i första hand att förknippa med syftet att skapa spänning, men 
som Christensen nämner, kan även ackordstoner i rätt sammanhang utgöra någon 
slags spänning. Så som begreppet tension and release ser ut, behövs också ett mål att 
sikta mot (release), vilket i de allra flesta fall innebär ”hemma-ackordets” toner, 
(ackordstoner), något som också kan beskådas i händelse 5 i låten I’ll Drink To That.  
 
Något jag lagt märke till i mina inspelningar är att jag i samtliga fall av harmonisk 
tension and release, har kombinerat detta med rytmiska koncept för att förstärka 
spänningen.  
 

3.3.1.2	  Låt	  2:	  My	  One	  And	  Only	  One	  
 
En så kallad ”standardballad”, skriven av Guy Wood och Robert Mellin, med en 
klassisk AABA-form. 
Länk till lyssning: 
https://youtu.be/a4_K5Tns_Z8  
 
 
Händelse Tid  Analys av svängrelaterade aspekter 
 

1 
 
00:00-00:15 

Pedalintro26: Basen spelar en (dominantisk) G-pedal med en 
återkommande åttondelsfras som även gitarren spelar och trummorna 
markerar tungt slag två och fyra. 

 
2 

 
00:35-00:46 

Trion är överens om vilka underdelningsreferenser vi ska enas om under 
temapresentationen. Trummor och bas följs åt med liknande 
underdelningar och refererar även till melodin på några ställen. 

 
3 

 
01:54-01:57 

Basen svarar på gitarrens Dm-fras från föregående takt genom att flytta 
den till Ab-dur som råder över den aktuella takten. 

 
4 

 
02:07 

Trion tar här ner dynamiken på den sista A-delen innan solot. Basen 
spelar sina fjärdedelar kortare än tidigare över en takt, vilket, passande i 
sammanhanget, skapar mer luft. 

	  
 

                                                
26 Basen upprepar samma ton (bordun) över flera takter medan ackordsinstrumenten byter ackord. 
Detta är vanligt inom swing-genren, inte minst under introt eller andra ställen i låten där man avser att 
skapa spänning. 
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3.3.1.2.1	  Reflektion	  
 
Trion, i första hand basen och trummorna, experimenterar en hel del med enklare 
underdelningar under låtens gång, i vissa fall på ett passande förhållningssätt till 
gitarren och till varandra, ibland åt var sitt håll. I jam-situationer tenderar jag att leka 
med underdelningar i en sådan utsträckning att man tappar helhetskonceptet. I stället 
för att se låten ur ett större perspektiv och våga förlita sig på att ”lite är mer” eller 
våga satsa där man vill skapa kontraster, tenderar man att vara lite ”överallt och 
ingenstans”.  
 
Kjell Öhman27 sade en gång angående sväng, att man måste spela på rytmen och vila 
samtidigt som man driver på.28 Jag tror att det kan ligga mycket i att känna sig så 
bekväm med sin inre puls och den gemensamma pulsen att man kan luta sig mot den 
på ett naturligt sätt.  
 
I låten upplevde jag något som fick min kropp att vilja agera på något vis till det jag 
hörde. Något som roar mig extra vid jam-situationer är överraskningsmomentet i 
harmoniseringen: att ständigt vara lyhörd efter, i detta fall gitarrens sätt att tolka de 
ursprungliga ackorden för att så snabbt som möjligt haka på och förstärka ackordens 
karaktär. Även jag som basist har ett stort inflytande över harmoniseringen genom att 
tydligt visa med exempelvis linjer med en riktning mot ett visst ackord eller tonalitet, 
eller pedaler som ger de övriga möjligheter att röra sig i ett visst mode29. 
 
 
3.3.2	  Inspelningstillfälle	  2	  –	  Studioinspelning	  med	  Konstellation	  B	  
 
Sättning: Piano, kontrabas, trumset, trumpet/flygelhorn. 
 

3.3.2.1	  Låt	  1:	  Polka	  Dots	  And	  Moonbeams	  
 
Länk till lyssning: https://youtu.be/bMw5LMlR_OM  
Ännu en ”standardballad” som till detta inspelningstillfälle arrangerats om av John 
Holmström.  
 
 
Händelse Tid Analys av svängrelaterade aspekter 
 

1 
 

02:42-02:47 
Tension and release som byggs upp av spänningshöjande 
harmonik i pianot, dynamik och rytmiska koncept i trummor 
och bas (tension). Dynamiken och intensiteten går sedan ner i 
början av den sista A-delen (release). 

 
 

2 

 
 

03:56-04:00 
 

Basen refererar till den fallande linje som råder i harmoniken 
(Cm-B#5-Bb7sus4), genom att flytta samma rytm i 
förhållande till den fallande ackordsföljden. Pianot gör en 
mot-rytm som fulländar idén innan båda landar på nästa 

                                                
27 Svensk jazzpianist, kapellmästare och studiomusiker. 
28 Forsberg, D.,Sökandet efter svänget, 2013, s.12 
29 Det engelska ordet mode används flitigt i jazzsammanhang sedan uppkomsten av den modala jazzen 
och åsyftar en skala, mer än ett ackord. Improvisatören är fri att röra sig inom skalan. Rörelsen beskrivs 
som mer horisontell än vertilkal. 
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ackord. 
 

3 
 

04:22-04:26 
Solisten (trumpeten) gör en antydan till ”double time feel”, 
vilket samtliga i kompet snabbt bekräftar på ett tydligt sätt, 
utan att ta fokus ifrån solisten. 

 
3.3.2.1.1	  Reflektion	  
 
John har omharmoniserat låten, vilket gjorde att jag vid inspelningstillfället inte ville 
göra så mycket annat än att spela grundtoner de första slagen i ackorden. De nya 
ackorden blir själva låtens arrangemang med dess karaktär med grundtonerna (om 
inga alternativa bastoner angivits) i basen. Med detta sagt, menar jag dock inte att det 
inte fanns utrymme för ”utflykter”, snarare en inbjudan till att åstadkomma något 
tillsammans där det finns utrymme för gemensamma energirika bidrag. Det finns 
partier i denna tagning som visar på just denna typ av samspel där alla bidrar med 
individuella insatser som tillsammans skapar något energifyllt, utan att ta fokus från 
solisten (se händelse 1 och 3). 
 

3.3.2.2.	  Låt	  2:	  Just	  a	  Thought	  
 
Länk till lyssning: 
https://youtu.be/Daew_cxoCwI  
 
Låten Just a Thought har jag själv komponerat. Den innehåller en AABA-form i 
temat och en blues-tolva i Cm under solopartierna. Jag spelar melodin i rubato de 
första tolv takterna och därefter unisont med trumpeten i tempo fram till solot. B-
delen innehåller en sju takter lång period och ger en känsla av 3/4-takt, men noteras i 
fjärdedelstakt.  
 
Händelse Tid Analys av svängrelaterade aspekter 

1 00:04-00:15 Bas och piano skapar ett spänningsfyllt intro med CmMaj13 som 
utgångsläge. 

 
2 

 
01:15 

Basen börjar att med walking tillsammans med trummornas 
fjärdedelar i ridecymbalen när trumpetsolot börjar. Trummorna 
byter ut visparna mot trumstockar. 

3 02:20-02:25 Basen spelar en G-pedal över soloperiodens fyra första takter. 
 

4 
 
02:42-02:58 

Basen förhåller sig något under tempot i sin frasering i början av 
solot.  

 
	  
3.3.2.2.1	  Reflektion	  
 
När jag skrev Just a Thought, ville jag försöka ge små avtryck från några av de 
musikstilar som inspirerat mig och som jag kunnat identifiera mig med under åren. En 
av de inspirationskällor som blev aktuell i processen var Lars Gullin30, som vid 
samma tid som Jan Johansson31 förde in folkmusiken i jazzen. Det är något med 
vemodet som ger sig till känna i framförallt harmonisk moll som får mitt hjärta att slå 
                                                
30 Lars Gullin var en svensk jazzbarytonsaxofonist och låtskrivare. 
31 Jan Johansson var en svensk jazzpianist och låtskrivare. 
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lite hårdare, kanske genom mina finska gener? En genre som sedan barnsben fått mig 
att känna mig som hemma är bluesen. Det är något med dess sväng och driv, känslan 
att bara vilja framåt, som väcker ett obeskrivligt välbefinnande hos mig, oavsett om 
det är den enklaste shuffle-bluesen med BB-King eller i swing-form. Därför föll det 
sig också naturligt att låta solopartierna baseras på en blues-tolva. 
 
Att få spela temat tillsammans med Fredrik Norén i bluesens tecken, innebar för mig 
en nostalgitripp tillbaka till det ungdomsstorband jag under några inspirerande år fick 
spela med under Noréns ledning. Hans frasering och sound har alltid tilltalat mig och 
inspirerat mig, vilket blev en energikick i sig under inspelningen. Gällande kompet är 
det en stor trygghet och ett stort nöje i ett sammanhang som detta att få spela 
tillsammans med Fredrik och John Holmström, då man i studiosammanhang ibland 
kan känna sig något obekväm, en känsla som i detta fall minimerades påtagligt. Jag 
upplevde då och kan vid lyssningen konstatera att alla backar upp och upplåter 
utrymme för varandras insatser. Christian och jag har lärt känna varandra väl i spelet 
under några år och backar upp varandra när vi vill göra som jag tidigare uttryckte det 
”utflykter” från det ”vanliga”.  
 
Vi konstaterade efter inspelningen att det alltid är skönt att veta att man kan lita på 
varandra i spelet så man på egen hand vågar satsa och ta ut svängarna som man vill. 
När vi känner att vi börjar tappa fästet går vi i den mån vi kan tillbaka till grunderna 
igen som i det här fallet vanligtvis blir fjärdedelarna.  
 
3.3.2.2.2	  Akustikens	  inverkan	  
 
Inspelningen gjordes i det gamla tingshuset i Nyland i ett rum med stor akustik, vilket 
gjorde en del inverkan på spelet och inspelningen. Alla högfrekventa ljud som 
cymbaler och trumpet spred sig i lokalen och även i mikrofonerna. Den övervägande 
delen av ensemblen kunde tänka sig att spela utan hörlurar eller annan medhörning, 
vilket vi kom överens om att pröva. I det fallet var det nog jag som drog det kortaste 
strået då jag hade svårt att höra mig själv, framförallt i de högre oktaverna. Detta 
resulterade i att jag automatiskt började spela med ett mycket hårdare anslag än 
vanligt. Att spela med ett så hårt anslag i flertalet timmar tar på fingrarnas kraft och 
drabbar såväl time som sound i längden. Det var dock inte bara på grund av ljudnivån 
som fingrarna fick slita ont. Ett rum med stor akustik kan i många hänseenden vara 
gynnsamt för akustiska instrument, men jag upplevde snarare något mer av en 
tungrodd karaktär. Jag upplevde i mina öron att jag behövde lägga mig längre fram i 
time än vanligt för att inte hamna för långt bakom trummorna. 
 
 
3.3.3	  Inspelningstillfälle	  3	  –	  Rep	  med	  konstellation	  C	  med	  vikarie.	  
 
Sättning: Fiol, två gitarrer och kontrabas. 
 
Bandet Thou Shalt Swing är för mig en tre år gammal bekantskap med vilka jag spelar 
kontinuerligt runt om i södra Sverige. Bandmedlemmarna har varit fasta fram till en 
kort tid sedan, då den ena gitarristen flyttat utomlands. Bandet har under det senaste 
halvåret inlånat samma vikarie på den vakanta gitarrplatsen, men vid detta 
inspelningstillfälle hade en ny vikarie tillfrågats. Detta innebar givetvis ett förändrat 
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förhållningssätt till musiken och varandra inom ensemblen då outtalade regler och vad 
för oss andra upplevs som självklarheter ställs i en annan dager.  
 
Min uppfattning angående vikarien är att personen i fråga har ett annorlunda 
förhållningssätt till musiken än föregångarna, främst i fråga om komprollen och dess 
viktiga drivande funktion. 

3.3.3.1	  Låt	  1:	  Minor	  Swing	  
 
Länk till lyssning: 
https://youtu.be/FBPnzJ9japQ  
 
Detta är en av de mest kända låtarna från 1930-talets jazz manouche, komponerad av 
två av de största namnen inom genren, Django Reinhardt32 och Stéphane Grappeli33. 
Låten har en 16-taktersform och är skriven i en molltonart. Här nedan är en steganalys 
över Minor Swing: 
 

Im Im IVm IVm V7 V7 Im Im 
IVm IVm Im Im VI7 V7 Im  V7 

 
  
Händelse Tid Analys av svängrelaterade aspekter 

 
1 

 
00:20 

Basen går över från introts helnoter till ett 1-3-komp som blir motvikt 
till ”La pompe” i gitarr 2. 

 
2 

 
00:35-00:40 

 

Basen ansluter till fjärdedelarna i gitarr 2 i de fyra sista takterna i 
perioden. 

 
3 

 
00:43-00:48 

Basen bryter det tidigare mönstret som hållit sig i det lägre registret 
och flyttar sig en oktav högre i två takter. 

 
4 

 
01:00 

Gitarr 1 övergår till ”La pompe” (komp) tillsammans med gitarr 2 
efter sitt solo. 

 
5 

 
01:13 

Basen går återigen tillbaka till walking de fyra sista takterna i 
perioden och fortsätter därefter med detta till fiol-solots slut. 

 
 
6 

 
 

01:40-01-50 

Här börjar det slita sig i timen mellan gitarrerna som bådar spelar ”La 
pompe” över fiolsolot, vilket gör att samtliga försöker driva på några 
takter senare (01:46). 

 
 
7 

 
01:57-02:54 

Gitarr 2 släpper sitt ”La pompe” för att därefter spela solo, basen och 
gitarr 1 fortsätter med framåtdrivande fjärdedelar. Jag upplever här en 
stegrande, drivande effekt, både rytmiskt och harmoniskt och kallar 
därför detta för låtens klimax. 

                                                
32 Django Reinhardt var en belgisk-fransk jazzgitarrist och ses som grundaren av genren jazz 
manouche.  
33 Stéphane Grappeli var en fransk jazzviolinist och blev ett känt namn inom främst jazz manouchen. 
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3.3.3.1.1	  Reflektion	  
 
Låten inleddes med ett ”spretigt” ensemblespel där uppfattningen om låtens puls och 
ensemblens förhållningssätt tycktes skilja sig åt mellan musikerna. Bandet hade sedan 
det startade spelat introt med ett dramatiskt förhållningssätt där den kompande 
gitarren (gitarr 2) lät varje ackord klinga över respektive takt. Den vikarierande 
gitarristen hade inte spelat på detta sätt tidigare och markerade därför var takts ackord 
kort och distinkt på dess första slag, vilket tillsammans med basen skapade en något 
rörig stämning i introt. En känsla av enighet etableras i temats början då gitarr 2 
spelar tydligt ”La pompe” och basen 1-3-komp med ledtonsfraser mellan dessa (se 
händelse 1). Jag tror att detta är en bra grund att utgå ifrån när man spelar tillsammans 
med nya bekantskaper, innan man hittat den gemensamma pulsen och lärt sig förstå 
varandra i spelet. 
 
Om man fortsättningsvis gör ett nedslag i händelse 2 kan man höra de fyra sista 
takterna i perioden förstärkas av walking i basen, vilket från min sida är ett sätt att 
knyta an till de starka fjärdedelar som driver låten framåt i gitarr 2. Detta blir också en 
bekräftelse på att vi tuffar framåt på samma tåg, vilket bidrar till en förhöjd energi i 
ensemblespelet.  
 
Kontraster som exemplifieras i händelse 3, i form av en förflyttning från en lägre till 
en högre oktav, är ett annat energirikt bidrag som bryter det gamla mönstret. För att 
upprätthålla energin som åter byggts upp efter en något osäker time fortsätter basen 
med walking låten ut.  
 

3.3.3.2	  Låt	  2:	  Limehouse	  Blues	  
 
Länk till lyssning: 
https://youtu.be/-wfTI6MmnYM  
  
Ännu en av de standardlåtar som kom att bli en av Djangos paradnummer och är 
skriven av Philip Braham34 och Douglas Furber35. Låtens form skiljer sig från Minor 
Swing på så sätt att de åtta sista takternas ackord ändras i låtens andra halva, vilket 
kan beskrivas som en A1+A2-form.  
 
 
Händelse Tid Analys av svängrelaterade aspekter 
 

1 
 
00:15-00:28 

 

Basen spelar 1-3 komp med några synkopiska utsvävningar, gitarr 1 
och 2 spelar ”La pompe” med rytmiska variationer, tempot sjunker 
och det är här svårt att uppleva en gemensam time. 

 
2 

 
00:28 

Båda gitarrerna lämnar det tidigare rörliga varierade kompet och 
lägger en tydlig accent på slag två och fyra, vilket blir en mer konkret 
motvikt till basens 1-3-komp. 

 
3 

 
00:44-01:00 

Fiolsolo, basen spelar walking och gitarrerna driver på mer än 
tidigare, en mer gemensam time upplevs här och jag upplever detta 
som ett av de svängigaste partierna i denna version. 

                                                
34 Philip Braham var en brittisk kompositör. 
35 Douglas Furber var en brittisk sångtextförfattare. 
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4 

 
01:14- 

Basen fortsätter med walking över sista temat och gitarrerna bidrar 
med rytmiska variationer i kompet, vilket upprätthåller en bra 
”cooking36”, trots det sjunkande tempot. 

 
 
3.3.3.2.1	  Reflektion	  
 
Det något dalande tempot (254-247bpm) drar till sig mitt fullständiga fokus som en 
magnet vid lyssnandet till denna tagning. Det finns här ett antal potentiella orsaker till 
denna problematik: 
 

- Låten har tidigare spelats i ett visst tempo, vilket kan ha inpräntat sig i minnet, 
även om vi förväntas att ha en så pass stark inre puls att vi kan hålla det nya 
angivna tempot. 

- Vi lägger för mycket fokus på att skapa ”cooking” istället för att bygga en 
stadig grund på gemensamma fjärdedelar, gitarrerna på alla fyra och basen på 
slag ett och tre, utan något runt omkring. 

- Gitarrerna är inte överens om timen och lägger för stor tyngd i nerslagen på 
två och fyra som här rör sig nedåt i tempo. 

- Basen ”stökar runt” i stället för att hålla ett övertygande stadigt 1-3-komp. 
 

Det är inte förrän de första 16 takterna av fiolsolot som alla börjar enas om en 
gemensam puls att förhålla sig till, men väl där börjar det enligt mig hända något 
riktigt lovande för det jag definierar som svängigt. 

 
Trots att tempot sjunkit nästan direkt efter det första temat, måste jag ändå tillstå att 
det finns en energi och en ”cooking” som driver musiken framåt. Jag kan här inte låta 
bli att återknyta till Fredrik Noréns resonemang kring temposkiftningar. Kanske är 
inte ett konstant tempo det mest eftersträvansvärda för svängets skull? Skillnaden i 
detta fall är dock att det ursprungliga tempot inte återupptas mer, vilket tyder mer på 
en osäkerhet gällande time i bandet. 

 
 
3.3.4	  Inspelningstillfälle	  4	  –	  Konsert	  på	  Stampen	  med	  konstellation	  C	  
	  
Denna inspelning gjordes med hjälp av en Zoom som placerades ovanför bardisken på 
den omtalade jazz- och bluesklubben Stampen i Stockholm. Med hänsyn till att 
Stampen är liten till ytan och besöks av många överförfriskade gäster, blev vi tvungna 
att tumma på Zoomens placering och förmåga att fånga upp ett så bra ljud som 
möjligt.  
 
Till skillnad från vid repet, spelade bandet här förstärkt, vilket alltid innebär en 
väsentlig skillnad gällande speltekniska och akustiska aspekter. 
 
 

3.3.4.1	  Låt	  1:	  Minor	  Swing	  
 

                                                
36 Flera i ensembler bidrar med olika energier som skapar spänning och en ”bubblande” känsla. 
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Länk till lyssning: 
https://youtu.be/tMy1AA2ihZw  
  
Händelse Tid Analys av svängrelaterade aspekter 

1  
00:22 

Bas spelar 1-3-komp och gitarr 2 ”la pompe” till gitarr 1 som 
presenterar temat.  

2 
 

 
00:24-00:42 

Gitarr 2 och basen driver upp tempot, till en början medvetet, då låten 
räknades in och inleddes långsammare än tänkt.  

3  
00:42 

Här börjar kompet landa i ett tempo som känns lämpligt för låten, 
vilket sedan behålls relativt bra fortsättningsvis. 

 
4 

 
03:00 

Basen går här över till walking med något längre eller som man i 
sammanhanget uttrycker det, ”fetare” fjärdedelar än tidigare 
walkingpartier i låten.  

5  
03:36 

Här återvänder basen till 1-3-komp för att skapa kontrast i det nya 
solot. 

 
6 

 
04:17-05:02 

Här upplever jag att gitarrerna och basen har lyckats kliva på samma 
tåg och tillsammans framkallar ett bra driv och den hittills högsta 
graden av vad jag upplever som sväng. 

 
 
7 

 
 

04:45-04:48 

Basen anpassar walkingens toninnehåll till solistens fraser genom att 
hoppa upp en oktav på det första slaget i subdominantens andra takt 
och ringa in grundtonen (D) uppifrån med tonföljden: E, C#, D, E, för 
att sedan landa på molltersen (C) i tonikan (Am) i nästa takt. Detta 
blir med staccato en luftig kontrast till gitarrens frasering som just 
landat i större notvärden efter ett antal takter med sextondelstrioler.   

 

3.3.4.2	  Låt	  2:	  Limehouse	  Blues	  
 
Länk till lyssning: 
https://youtu.be/ZXUaRSLn424  
 
Händelse Tid Analys av svängrelaterade aspekter 

1 00:18-00:48 Tempot sjunker vid temats början och fortsätter att göra det fram till 
fiolsolots början. 

2 00:34-00:40 Basen spelar ett mer harmoniskt innehållsrikt 1-3-komp för att skapa 
kontrast, vilket också hör gypsy-traditionen till.  

3 00:41-00:47 Basen spelar walking de fyra sista takterna i temats andra del och 
fortsätter på samma sätt i det efterföljande fiolsolot för att driva mer. 

4 01:38-01:54 Fiolen bidrar med en otrolig energi som tillsammans med kompet 
skapar vad jag uppfattar som sväng. 

5 01:54 Basen går tillbaka till 1-3-komp när gitarr 2 byter av fiolsolot, utan att 
tempot denna gång sjunker. 

 
6 

 
02:40-02:43 

Gitarr 1 spelar ett dominantackord (D7) på slag ett och tre i de två sista 
takterna i soloperioden och går sedan tillbaka till strikt ”La pompe” på 
första slaget i den nya perioden, vilket tillsammans med basen skapar 
en förvånansvärt stark kontrast och blir en ”växel uppåt”. 

3.3.4.2.1	  Reflektion	  
 
Jag anser att båda live-inspelningarna har mycket gemensamt i avvikelser när man 
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jämför dessa med rep-inspelningarna. Kontraster i komprytmik i förhållande till basen 
är återkommande faktorer som förhöjer upplevelsen. Var och en bidrar med energier 
som tillsammans utgör en otrolig ”cooking”. Även om tempot i Limehouse Blues även 
här sjunker (246-234bpm), upplever jag ändå att det på många håll svänger och att 
musiken driver framåt. Gitarr 2 spelar också genom en förstärkare och får här ett helt 
annat sound än det akustiska på repet, vilket enligt min uppfattning underlättade för 
mig att uppfatta hans time.  
 
Jag upplever överlag att ensemblen svänger bättre live än vid reptillfället, troligtvis 
tack vare faktorer som sound, vilket påverkar timen, och en publik som bidrar med 
positiv energi, vilket motiverar alla till att ge ännu mer.  
 
3.3.4.2.2	  Soundet	  
 
Soundet har i detta sammanhang en märkbar roll. Basen är förstärkt och får här ett 
mycket lågfrekvent sound, vilket påverkar min frasering. Man kan på inspelningen 
höra hur mina fjärdedelar i walkingen ändras i förhållande till gitarrkompet och 
fiolsolona. I vissa sammanhang upplever jag ett bättre driv med mer accentuerade 
fjärdedelar, medan jag i andra spelar ”fetare” eller längre sådana för att framkalla ett 
bättre driv. Walking kan nog i mångas öron uppfattas som en löpande tonföljd av 
fjärdedelar, men om jag reflekterar över mitt eget spel skulle jag vilja påstå att 
walking kan gestaltas på flera vis. Jag har vid lyssning av låten Minor Swing 
uppmärksammat hur jag beroende på solist, kompgitarr och solistens register anpassar 
min walking för att föra musiken framåt. 
 
3.3.4.2.3	  Kontrabas	  genom	  elbasförstärkare	  
 
Till skillnad från en förstärkt elbas har kontrabasen en naturligt kortare sustain, det 
vill säga att tonen avtar tidigt. Vid detta speltillfälle använde jag mig av kontrabasens 
kontaktmick och kopplade den till en stor äldre förstärkare som var avsedd för elbas 
och betydligt högre volymnivåer än min. Resultatet blev att kontrabasen fick en 
mycket längre sustain än vad den skulle fått oförstärkt, vilket krävde en spelteknisk 
anpassning från min sida.  
 
3.3.4.2.4	  Längre	  sustain	  –	  inte	  bara	  en	  nackdel	  
 
Jag brukar i de flesta fall använda mig av externa dynamiska- eller 
kondensatormikrofoner och spela genom PA-anläggningen för att få ett mer akustiskt 
sound. Anpassningen jag talade om, innebär i princip detsamma som att spela 
oförstärkt kontrabas i olika akustiska miljöer, men blir här mer iögonfallande. När jag 
spelar elbas upplever jag det lättare att få en jämn dämpning än på kontrabasen, 
kanske på grund av bristande teknik, eller är det kanske mer fråga om en 
lättillgänglighet hos elbasen där även högerhanden kan bidra till dämpning i en annan 
utsträckning?  
 
Om man lyssnar på de gamla inspelningarna med Django Reinhardt, exempelvis 
Minor Swing, hör man att basens sound många gånger är dovt och sällan har lång 
sustain, men dock en bra ”stuns”. Jag tror att ”stunsen” är en kombination av dåtidens 
ljudteknik och den percussiva högerhandsteknik som på den tiden rådde, så kallad 
”slap” där man rycker upp strängen och låter den studsa mot greppbrädan. Jag har 
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själv knappt använt mig av den tekniken, men med den förstärkare som användes på 
Stampen räckte det med ett hårt anslag med höger handen och en svag dämpning med 
den vänstra för att få en kortare sustain med stuns. Det är lätt att förlora hoppet innan 
en konsert när man möts av ljudanläggning man själv inte skulle valt, men det gäller 
vid sådana tillfällen att hålla modet uppe och i stället försöka hitta teknikens fördelar 
och dra nytta av dem.  
 
3.3.4.2.5	  Hur	  sker	  anpassningen	  i	  walkingen?	  
 
Vid lyssning till konsertversionen av Minor Swing har jag märkt att jag spelar min 
walking på olika sätt beroende på sammanhang. Jag vill tillägga att det är en väsentlig 
skillnad, i hur fjärdedelarna uppfattas ute i lokalen och på scenen. Det är vid tillfällen 
som dessa jag genom lyssning kan konstatera att det krävs mer dämpning för att 
förmedla scenljudets referenser ut i lokalen. Om än det rör sig om små marginaler, har 
jag märkt att jag vid ett flertal tillfällen spelar längre, eller vad man i sammanhanget 
brukar kalla ”fetare” fjärdedelar i walkingen på samma ställen i 12-taktersperioden. 
Jag tycker mig urskilja ett mönster som ger sig till känna genom att fjärdedelarna görs 
längre under de två första takterna i perioden där jag vill ”lägga i ytterligare en 
växel”. En teori är att jag undermedvetet väntar in och iakttar vad kompet gör, så att 
vi tillsammans kan växla upp och driva på ytterligare. Jag kan finna likheter med detta 
spelsätt i min walking på elbas, som sällan spelas staccato. Det är något i konceptet att 
spela långa avlösande fjärdedelar i kombination med förslag som utgör ett speciellt 
driv. När jag lyssnar på inspelningen av Minor Swing, upplever jag att just 
kombinationen långa fjärdedelar i basen (lyssningsreferens – 02:00) tillsammans med 
gitarrernas rytmiska figurer i början av 12-taktersperioden skapar en spänning och ett 
driv och lämnar över till nästa steg – staccato (lyssningsreferens -02:48). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Diskussion 
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4.1 Summering och reflektion kring intervjusvar 
 
För att få en bättre överblick över de intervjuade personernas resonemang, inleder jag 
detta avsnitt med en enkel summering. 
 
Fredrik 
 

• Basen är timekeeper och driver framåt 
• Elastiskt i beståndsdelarna 
• Alla bidrar med energi 
• Man spelar på beatet 
• Soundet spelar en stor roll för timen 

 
John 
 

• Subjektivitet är inte bara ett faktum utan dessutom något viktigt i detta 
• Den psykologiska/andliga aspekten är dominerande 
• Mer som en friktion än en sammanfogning 
• Friktion mellan olika parallella idéer som för musiken framåt 
• Det en gör vibrerar i samklang med någon mer än en själv 

 
Petter 
 

• Gyllene snittet 
• Att uppfatta ”svängda åttondelar” – hur närmar man sig perfekt notation? 
• Wienervals – samma princip 
• Den typ av estetik som tidigare rått med en friare pulsation är hos den yngre 

generationen på väg att försvinna 
• Mellanstämmor som talar om i vilken riktning musiken ska ta vägen och på så 

sätt utgör ett driv 
   
Av intervjusvaren att döma kan jag konstatera att det blev ett resultat med spridning. 
Jag kan dock se en hel del kopplingar mellan de intervjuade personernas resonemang. 
Fredrik ger en bild av något jag skulle vilja kalla en mer allmän definition, 
hemmahörande i den skola jag blivit upplärd. Fredriks beskrivning kring basens 
primära uppgift som ”timekeeper” är något jag kan förlika mig med i min inställning, 
framförallt i storbandssammanhang som är Fredriks huvudområde. Jag skulle dock 
vilja tillägga att ansvaret ligger även hos de övriga instrumentalisterna att gemensamt 
sträva mot att hålla tågets kurs framåt. På samma vis som Fredrik talar om att de 
andra instrumenten än basen bidrar med energi, beskriver John hur friktionen som 
uppstår mellan instrumentalisternas idéer för musiken framåt. Att det som Fredrik 
säger; är elastiskt i beståndsdelarna, får mig att relatera till min definition av time, 
vilket beskriver något som sker i samspel med andra i ett organiskt flöde. Jag tror att 
just det elastiska och organiska är två definitioner som öppnar upp för mer frihet i vår 
syn på den skapande plattform vi verkar på. Att lägga för mycket fokus på tempot kan 
(i alla fall inom jazzen), skymma sikten för alla de möjliga vägar som finns till 
svänget.  
4.1.1	  Fast	  tempo	  –	  inte	  en	  nödvändighet	  för	  svänget	  
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Som både Fredrik och Petter poängterade, finns det många klingande exempel som 
visar hur musiken svänger trots stora ändringar i tempot. Earth Wind And Fire37 
skulle troligtvis inte vara detsamma om de hållit samma bpm-antal från låtarnas 
början till slut. På samma vis skulle tuttipartiet i Thad Jones och Mel Lewis låt, Three 
and One, inte upplevas så organiskt och svängigt om de inte tillfälligt sänkt tempot 
under det partiet. Jag har många gånger upplevt när jag spelat med amatörstorband att 
jag lagt för stor vikt vid att driva bandet framåt i stället för att i partier som tuttit i 
Three And One acceptera att musiken helt enkelt svänger bättre i ett lägre tempo.  
 
Fredrik tar även upp de svårplacerade vedertagna begreppen hänga och öka, som 
hänger samman med begreppet time. Jag hör dagligen musiker prata om att de har ”ett 
bra häng”, eller ställer mig frågan: Kan du hänga lite mer i det partiet? Jag känner 
mig kluven till hur jag ska se på Fredriks resonemang, att det inte finns något som 
heter hänga eller öka och att det snarare har att göra med att man förhåller sig på olika 
vis till den gemensamma pulsen. Kanske känns det mindre relevant att säga att man 
spelar i ett lägre eller högre tempo när det är tal om så små enheter? När jag spelar de 
första takterna i bassolot i låten Just A Thought, skulle nog många säga att jag hänger. 
Frågan kvarstår dock om det ska betraktas som att jag spelar i ett lägre tempo i 
förhållande till den gemensamma pulsen, eller om det helt enkelt handlar om en 
tänjning av rytmerna i ett konstant beat? Jag upplever själv att jag förhåller mig lika 
mycket till den gemensamma pulsen i just de takterna och kanske skulle kunna detta 
kunna ses som ett konstant förhållningssätt under just de takterna.  
 
4.1.2	  Soundet	  
 
I Fredriks svar på frågan angående vilken roll soundet hade i förhållande till svänget, 
gjorde han en koppling till olika akustiska miljöer. En trumpetare med stort och fylligt 
sound kan upplevas som släpande i ett rum med stor akustik menade Fredrik. Detta är 
något jag märkte av under två av studiens fyra inspelningstillfällen, vilka var 
inspelningstillfälle ”2” och ”4” (studio och konsert). I studioinspelningen tog sig 
soundets inverkan uttryck i akustiskt spel i en lokal med stor akustik, vilket i mina 
öron upplevdes som något tungrott. Under konserten innebar den förstärkta 
kontrabasen en tydlig skillnad i sustain, vilket gjorde att jag behövde anpassa mitt 
spel genom dämpning och andra speltekniska verktyg för att inte hamna för mycket i 
framkant gällande timen. Här var soundet inte bara något som krävde en anpassning 
från min sida, utan också en tillgång som jag valde att utnyttja.   
 
Petters resonemang om musikerns förmåga att uppfatta sådana rytmer som inte går att 
notera perfekt på ett enkelt sätt. Han exemplifierade wienervalsens referensrytm, 
vilken noteras med två åttondelar och två fjärdedelar, men spelas annorlunda. På 
samma sätt kan vi se på swingrytmen och dess åttondelar som noteras normalt, men 
spelas med triolfeeling. Den auditiva förmåga som musiker här utvecklar intresserar 
mig, och jag kan inte undgå att ta Petters teori om det gyllene snittet i beaktning. 
Kanske har vi människor en slags förmåga att undermedvetet räkna ut de perfekta 
förhållandena för dessa rytmer? Jag har dock svårt att se hur man med matematik 
skulle kunna bryta ner och uppskatta ett generellt värde för ”den perfekta rytmen” och 
skulle snarare tro att det handlar om ett gyllene snitt för swingrytmen i förhållande till 
andra i en specifik situation. John upplever svänget som att det man spelar vibrerar i 
samklang med någon mer än en själv, vilket ju konstant ändras i tidsförloppet. Jag 
                                                
37 Earth, Wind & Fire är ett amerikanskt soul/funk/R&B-band. 
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tror som John att subjektivitet är något viktigt i sammanhanget och att när jag spelar, 
gör jag det i relation till någon eller några andra och väljer att spela så just vid det 
tillfället för att det vibrerar tillsammans. Kanske skulle man för varje sådant 
ögonblick kunna finna samband med det gyllene snittet, även om vägarna dit varierar. 
I dessa ögonblick där man upplever denna typ av sväng eller som John kallar det 
vibrationer, uppstår hos mig en känsla av välbefinnande som jag inte kan relatera till 
något annat än emotionell eller som John kallar det, andlig. Jag tror att min tidigare 
benämning, psykologisk kan bli en något för grovhuggen beskrivning av upplevelsen, 
varför jag väljer att beskriva upplevelsen som emotionell.  
 
4.2 Diskussion kring inspelningarna 
 
Jag har en teori om att det i varje spelsituation finns olika typer av underliggande mål 
och mening. Det önskade resultatet är enligt mitt tycke någon form av välbefinnande 
eller tillfredställelse. Jamsituationen är för mig ett rum för kreativt skapande och 
kommunikation och inte minst en bekräftande form av kommunikation. Med 
bekräftande åsyftar jag känslan av att i sitt musikaliska språk bli förstådd och 
bekräftad av medmusikerna. Jag tror att just känslan av att språkligt och emotionellt 
bli förstådd och bekräftad av medmusiker och publik, är något vi undermedvetet 
strävar efter för att få näring och finna mening i vår verksamhet. Därför har jag valt 
att utgå ifrån att det primära syftet och målet i jamsituationen är att ovanpå det 
välbekanta, som i detta fall utgörs av blues och standards, föra en kreativ konversation 
med fokus på att bekräfta varandra.  
 
Vid lyssningen och analysen av de två inspelade låtarna från jammet kunde några för 
mig svängrelaterade aspekter lyftas fram i de partier där jag upplevde ett sväng. Det 
primära syftet med inspelningarna var att observera och analysera vilka verktyg jag 
använde mig av för att närma mig mina medmusiker och vad jag gör när jag upplever 
att det svänger, respektive inte svänger. Det är svårt att inte iaktta vad som sker 
runtom mig, om inte näst intill omöjligt. Musik är ju ett samspel där jag interagerar i 
förhållande till andras impulser. När jag iakttagit vad som skett i samspelet har jag 
sedan kunnat fokusera på mitt spel och reflektera kring varför jag gjorde som jag 
gjorde. Efter att ha lyssnat på inspelningarna från jamsituationen, har jag än mer blivit 
påmind om hur viktigt det är för upplevelsen och möjligheterna till sväng att höja 
blicken och se ett längre förlopp än bara det allra närmaste. Det kan liknas vid en 
erfaren och en oerfaren bilförare. Om jag använder mig av de svängrelaterade 
aspekter som finns presenterade i tabellerna i rätt sammanhang tillsammans med de 
andra musikernas idéer, är alla användbara verktyg. Det är som sagt lätt att stirra sig 
blind på att snabbt visa alla sina verktyg utan att tänka på vad man vill förmedla och 
bygga upp. 
 
Studioinspelningar innebär för många en viss mental omställning, mest på grund av 
den underliggande press som råder att behöva spela så bra att man sedan kan stå för 
det. Man skulle kunna tycka att det egentligen inte råder någon större skillnad mellan 
konsert- och studiosituationen om man ser det från ett lyssnarperspektiv. Det är ju 
fortfarande en publik som kommer att få höra slutprodukten! Jag tror att vi har 
formats av ett samhälle där vi ständigt strävar efter det perfekta, det som ingen 
egentligen vet vad det är och som vi i slutändan kanske inte alls vill ha. Jag tycker 
mig ha vant mig vid studiosituationen ur det perspektivet, men upptäckte i stället 
några andra begränsande faktorer, värda att ta upp. Akustiken i studion gjorde det 
svårare att uppfatta både trummornas time i ridecymbalen, mitt eget spel och 
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intonation i de högre oktaverna, vilket leder till en viss osäkerhet. I sådana situationer 
anser jag det bättre att spela med övertygelse och så rytmiskt tydligt som möjligt 
oavsett om intonationen inte blir den bästa. I Johns arrangemang på låten Polka Dots 
and Moonbeams konstaterade jag att antalet ackord per takt var så pass högt att jag 
fann bäst i att utgå från deras grundtoner. Jag ser här ett samband med Petters parallell 
till symfonier där mellanstämmorna ger ett visst driv. Arrangemanget bygger på 
ackordens färgningstoner som skapar en spänning och driv framåt, vilket bör 
understödjas av grundton i basen på de mer betydande ackorden och taktslagen.  
 
I repsituationen med den nya vikarien lades det mesta av fokus på att förstå och känna 
av vikariens time och därigenom försöka hitta en gemensam puls att förhålla oss till. 
Vid lyssning av inspelningarna från repet märkte jag även här hur jag många gånger 
glömmer bort att skala av spelet för att hålla ihop bandet. Det är först då alla börjar 
glida isär som jag tar initiativet att hålla spelet enkelt för att samla upp alla innan vi 
kan lägga i fler växlar. Jag upplever här en lägre energinivå än vid konserttillfället, 
något jag med tiden känt överlag med fasta konstellationer. Ibland är det svårt, men 
man bör sträva efter att försöka hålla en hög lägsta nivå och se varje 
repetitionstillfälle med samma seriositet som vid en konsert. Jag känner mig dock 
kluven i frågan, då improvisationen och det spontana är två dominerande begrepp 
inom jazzen.  
 
Konsertsituationen tillförde studien många intressanta iakttagelser som ledde mig 
vidare in på nya spår. Något som fascinerat mig under studiens gång är soundets 
inverkan på time och musikens karaktär, så även de små, marginella skillnader i 
walkingens fjärdedelar, som i relation till de övriga instrumenten kan bidra till olika 
grader av driv. Konsten att lära sig att ta vara på sådant som vi i första anblick ser som 
begränsande faktorer såsom oönskad ljudanläggning, är inte självklar, men öppnar 
många nya dörrar om man tar det steget. Så länge man inte medtar egen 
ljudanläggning, kommer man ständigt råka ut för anläggningar med ljudegenskaper 
som hamnar långt ifrån ens soundideal. Jag anser också att även om jag skulle medha 
egen utrustning, kommer den aldrig att låta likadant beroende på de varierande 
akustiska miljöer jag ständigt kommer i kontakt med. Soundets inverkan på spelets 
karaktär, time och därigenom svänget och walkingens varierade fraseringsmöjligheter 
är två nya spår som jag finner särskilt intressanta att fördjupa mig inom och 
vidareutveckla i mitt spel.  
 
4.2.1	  Finns	  mätbara	  aspekter	  inom	  svängbegreppet?	  
 
Friberg och Sundström (2002) använde sig av en mätningsmetod för att kunna mäta 
graden swing-feel i ett antal jazztrummisars offbeat-noter i ride-cymbalen. Detta kan i 
sig vara ett sätt att se på hur man ska uppskatta ett lämpligt intervall mellan 
åttondelarna som inte noteras som de spelas. Jag anser dock att det inte tillför något i 
själva utförandet (om man nu vill lära sig att hitta det i spelet), när det handlar om så 
små värden. Man kan, om man har kunskapen och resurserna för det, mäta 
tidsförhållandet mellan instrumenten för att se hur de förhåller sig till varandra och på 
så sätt räkna ut en slags gemensam puls. Problemet vid sådana mätningar är att kunna 
avgöra var slaget faktiskt kommer. Transienten talar om var tonens anslag börjar, men 
hur mycket påverkar det vi hör anpassningen till varandra? Att datorn räknar ut ett 
värde, baserat på transienterna behöver inte nödvändigtvis tala om vad vi uppfattar 
som en puls. Jag håller hårt fast i min teori om att time är något elastiskt i ett högst 
organiskt flöde där de olika instrumentens energier bestämmer riktningen. Allt vi gör 
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skapar intryck som hos varje individ uppfattas och tolkas subjektivt. Varje 
musikaliskt möte skapar sina unika möjligheter till sväng och jag tror att detta kan 
göra sig synligt med varierande tyngdpunkt i de svängrelaterade aspekterna. Detta 
grundar jag bland annat på studiens lyssningsanalyser, vilka visat att partier som jag 
upplevt svängiga har dominerats av en eller flera byggstenar som sound, harmonik, 
time och underdelningar för att nämna några. Därför tror jag att något så subjektivt 
och ständigt föränderligt kan vara svårt att mäta för att ge vidare praktisk kunskap, 
men kan däremot vara givande ur andra aspekter.  
 
4.2.2	  Metoddiskussion	  
 
Jag har använt mig av intervjuer, inspelningar och tidigare forskning i form av 
internetbaserade källor, vilket givit mig många spår att följa upp under arbetets gång. 
Visst kunde jag ha intervjuat fler personer, men liksom i min tidigare studie har det 
visat sig finnas väldigt subjektiva synsätt på svängbegreppet, vilket gjort att jag känt 
mig tvungen att begränsa mig.  
 
Mätningsundersökningen blev dessvärre något av en besvikelse på grund av bristande 
budget, kunskap och teknik, vilket också begränsade tiden enormt i studion. Med mer 
tid hade jag kanske kunnat ha mer underlag för att kunna dra nya slutsatser gällande 
min time.  
 
Även om processen försköts något innan jag lyckats hitta passande tider för 
inspelningarna i studion och jamet, har den flutit på så bra som den kunnat. För varje 
gång jag lyssnat på det inspelade materialet och knutit an till mina källor, har jag 
lyckats hitta fler intressanta aspekter som jag tidigare inte sett på med samma ögon.  
 
4.2.3	  Tankar	  kring	  vidare	  forskning	  
 
Studien började i en vision om att reda ut själva svängbegreppet och dess innebörd, 
vilket jag i tidigt skede fann väl stort att greppa under en så kort tidsperiod. Jag valde 
då att betrakta svängbegreppet i praktiken utifrån mitt basistiska perspektiv, vilket jag 
tror att jag tjänade en hel del på. Soundets inverkan på svänget och den anpassning 
som hos mig förväntas, samt dess (vid första anblicken) nackdelar som kan vändas till 
fördelar i spelet. Jag tror att detta skulle kunna väcka nya idéer för forskning inom 
sound och time, något som jag själv skulle fördjupat mig mer inom om jag haft mer 
tid. Det som lockar mig allra mest att fördjupa mig inom är hur jag genom små 
ändringar i walkingen kan påverka drivet och därigenom svänget. Jag tror att det finns 
mycket att hämta för basister på just detta område och det är något jag kommer att 
titta närmare på även efter denna studie.  
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