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Sammanfattning 

Denna studie undersöker de aspekter som påverkar det musikaliska framförandet mellan 

pianoackompanjatör och sångare. Studien undersöker även de förhållningssätt och 

musikaliska verktyg ackompanjatörer och sångare har att tillgå inom denna musikaliska 

konstellation inom olika genrer.  

Studien har studerat musikexempel som är typiska inom K-pop, jazz och 

västerländsk konstmusik samt gjort fyra kvalitativa intervjuer med olika informanter som 

är verksamma musiker och musiklärare. 

Studien visar att aktivitetsnivåerna hos stämmorna samspelar på ett visst sätt och 

att sångtexten har en stor roll när det kommer till interpretation och musikalisk riktning. 

Studien visar även att tillit, flexibilitet, kunskapsbanker samt en trygghet kring det 

musikaliska materialet är viktigt. Studien ger även några exempel på praktiska verktyg en 

ackompanjatör kan använda sig utav. 
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Abstract 

Author: Kevin Nguyen 

Title: I’m singing with my fingers – A study about the symbiosis between accompanist 

and singer from a pianistic point of view. 

 

This study examines the aspects that affects the musical performance between an 

accompanist and a singer. It also examines the different tools and approaches the 

accompanist and the singer have at their disposal in different genres. 

The study has examined three performances from three different genres and 

conducted four interviews with two pianists and two singers. 

The study shows that the activity of the song and piano interacts a certain way 

and the lyric of the song is of importance when it comes to interpretation and musical 

direction within the performance. The study also shows that trust, flexibility, a wide array 

of musical references and knowledge of the musical material is essential to a good 

performance. The study also gives some examples on practical tools an accompanist could 

use. 
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1. Studiens bakgrund 

Under min musikaliska resa som pianist och har jag fått chansen att både få spela och 

lyssna på musik från olika genrer och olika instrumentsättningar. Jag har fått vara med i 

kammarmusikensembler och i jazzkvartetter, varit kapellmästare för en barnteater samt 

spelat stycken ur den klassiska pianorepertoaren. Något som jag önskar att jag hade fått 

göra mer är att utforska den mer intima instrumentsättningen med enbart sång och piano. 

 Jag vet inte riktigt vad det är, men jag anser att det är något magiskt som sker när 

en sång ackompanjeras av ett ensamt piano – texten skär lite djupare och pianostämman 

klingar lite vackrare. En kär vän till mig sa en gång att det är ofta i de mest enkla sakerna 

i livet vi finner de vackraste detaljerna. På något sätt resonerar detta starkt inom mig och 

det har sedan länge varit min musikaliska ambition att utforska detta musikaliska format. 

Nu när jag närmar mig utbildningens slut hade jag önskat att jag hade fått fler 

tillfällen att få utforska rollen som ackompanjatör och allt vad det innebär. Med det sagt 

är jag väldigt glad över denna möjlighet till att fördjupa mina kunskaper inom ett område 

jag brinner för.  
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2. Studiens huvudintresse och ledande 

frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka ackompanjatörsrollen, dess byggstenar och 

förhållningssätt. Studien undersöker fyra informanters tankar om sång och 

ackompanjemang och undersöker tre praktiska musikexempel från tre olika 

musiktraditioner.  Fråga 1 och 2 bevaras av fallstudierna och fråga 3, 4 och 5 besvaras 

utav de kvalitativa intervjuerna. Frågeställningen för denna studie är följande: 

 

1. Hur samspelar de båda stämmornas aktivitetsnivå med varandra i tre exempel 

inom västerländsk konstmusik, jazzmusik och K-popmusik där enbart piano och 

sång förekommer? 

2. Vilka harmoniska variationer förekommer i tre exempel inom västerländsk 

konstmusik, jazzmusik och K-popmusik där enbart piano och sång förekommer? 

3. Vilka musikaliska verktyg menar informanterna finns tillgängliga för 

ackompanjatörer och sångare inom den västerländska konstmusiken respektive 

gehörsbaserade musikstilar? 

4. Vilka förhållningssätt och musikaliska verktyg menar informanterna att 

ackompanjatör och sångare har att tillgå? 

5. Vad enligt informanterna påverkar samspelet mellan pianist och sångare i det 

musikaliska framförandet? 
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3. Litteratur om ackompanjemang 

I följande kapitel presenteras litteratur som behandlar ackompanjemang utifrån olika 

musikaliska ingångar. Födelseår och eventuellt dödsår står skrivet efter varje författare. 

Om inget årtal anges finns det ingen tillgänglig information om just den författaren. 

I boken The Unashamed Accompanist (1984) beskriver Gerald Moore (1899–

1987) en ackompanjatörs roll inom kontexten av västerländsk konstmusik. Boken 

behandlar olika faktorer och förhållningssätt som en ackompanjatör bör ha i åtanke vid 

pianopallen. Moore (1984) menar att fördomen om att ackompanjatörer som enbart 

följer solisten är gammal. Han menar också att en sådan relation mellan solist och 

pianist inte är optimal för musikaliska framföranden. Moore skriver: “A good 

accompanist does not ”follow” […] We rehearse in order that we shall not have to 

follow, that we shall be able to anticipate, and march abreast of the soloist”  (s. 54-

55). Moore menar alltså att en skicklig ackompanjatör kan förutse vad en solist ska 

göra och anpassa sitt spel därefter. Han menar även att ackompanjatörer bör sträva 

efter en jämställd relation till solisten, alltså inte en relation där enbart solisten står för 

all musikalisk input och ackompanjatören förväntas att följa. Förutom förhållningssätt 

till yrket och musiken så kommer även Moore med mer praktiska tips. Han behandlar 

faktorer som rytm, frasering, textkännedom, andning, akustik, målande 

ackompanjemang, med mera. 

Raymond J. Tobin (1886–1967) skriver i sin bok How to improvise piano 

accompaniments (1956) om olika möjligheter att stötta sång med ett improviserat 

pianoackompanjemang. Boken har ett stort fokus på sånguppvärmningar och hur man 

som pianist bör spela för att stötta sångaren på ett bra sätt. Trots detta fokus på 

sångövningar istället för musikaliska framföranden så finns det mycket information att 

hämta. Tobin behandlar bland annat hur grundfunktioner kan användas, alternativ 

harmonik, genomgångstoner, kromatik, melodikännedom, moduleringar och 

inlåningsackord. 

I boken Accompanying the jazz/pop vocalist – A Practical Guide for Pianists 

(2002) har Gene Rizzo gjort en handbok i olika tekniker som kan användas i en 

ackompanjemangskontext med musikaliska exempel. Här beskriver Rizzo bland annat 
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hur man bör behandla rubatopassager, olika sätt att arrangera introduktioner och slut, 

hur man anpassar sitt pianospel till olika typer av sångare och olika tekniker för 

målande ackompanjemang inspirerat av den romantiska pianorepertoaren. Liksom 

Moore så har Rizzo ett typ av mantra som han tycker att ackompanjatörer bör sträva 

efter. Rizzo skriver: “An accompanist should aspire to be a musical chameleon, at 

home in any interpretive context” (25).  Han menar att en ackompanjatör bör kunna 

smälta in i många musikaliska kontexter. 

Robert Spillman (född 1936) gör i sin bok The art of accompanying: Master 

lessons from the repertoire (1985) olika fallstudier på olika stycken av västerländsk 

konstmusik där pianoackompanjemang förekommer. Dessa stycken sträcker sig från 

tyska lieder med skrivet pianokomp, arior där spel av klaverutdrag är i fokus till 

instrumentala verk tillsammans med solister från andra instrumentgrupper. Dessa 

fallstudier är otroligt specifika till just det stycket som analyseras. Spillman ger 

specifika instruktioner på hur särskilda delar i de olika styckena bör spelas, vad solist 

och pianist bör lyssna efter i specifika fraser och vanliga fallgropar i musiken. Trots 

denna specifika information är boken väldigt generaliserbar. Spillman har till exempel 

tagit fram en process på nitton olika steg på hur han anser en ackompanjatör bör jobba 

med ett nytt musikaliskt verk. Han skriver även om en optimal ackordsplacering i 

förhållande till sångarens vokaler, om balans mellan solist och pianist, textens 

betydelse för pianospelet och den rytmiska spänningen i kontrasten mellan 

metronomtalet och musikernas vilja att hålla tillbaka eller rusa i tempot. 

Christopher White skriver i sin avhandling The art of accompanying the jazz 

vocalist: A survey of piano styles and techniques (2010) om att ackompanjera 

jazzsångare och hur denna process kan se ut. White har gjort en kvalitativ 

intervjustudie med åtta pianister och undersöker hur dessa musiker löser vanligt 

förekommande utmaningar i en jazzkontext med enbart piano och sång samt deras 

förhållningssätt. Dessa är bland annat att skapa introduktioner, rubatospel, kännedom 

om melodi och text, ornament, ackordsläggningar samt hur de väljer att förhålla sig 

till text. 
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4. Studiens tillvägagångssätt 

I detta kapitel presenteras hur studien har gått till väga. Här förklaras begrepp som 

kvalitativ metod, kvalitativ intervju, fallstudie, målstyrt urval, tillförlitlighet, äkthet och 

de forskningsetiska överväganden som studien har förhållit sig till. 

 

4.1 Översikt 

Denna studie har använt sig utav två olika metoder. Den ena metoden består av tre olika 

fallstudier av inspelad musik där enbart sång och piano förekommer. Den andra metoden 

består av fyra olika kvalitativa intervjuer. 

 

4.2 Kvalitativ metod 

Denna studie är gjort utifrån en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden är enligt 

Bryman (2018) mer fokuserad på ord än siffror, lägger fokus på hur 

undersökningspersonerna uppfattar ett visst fenomen samt betonar betydelsen av kontext 

och dess innebörd. Studien är intresserad utav hur informanterna uppfattar aspekter kring 

sång och ackompanjemang samt hur kontexten inom fallstudierna har påverkat musiken. 

Därför passar en kvalitativ undersökningsmetod denna studie väl. 

 

4.3 Målstyrt urval 

I mitt målstyrda urval av informanter har jag valt ut olika informanter för att få en 

maximal variation. Jag har även valt mina informanter utifrån deras möjlighet att besvara 

studiens frågeställning. De utvalda informanterna består utav två pianister samt två 

sångare som har olika ingång till musiken och är känner sig hemma i olika 

musiktraditioner. De krav jag ställde på mina informanter var att de skulle minst ha en 

högskoleutbildning i musik samt att de är eller har varit verksamma musiker och/eller 

musiklärare. Varje informant presenteras mer ingående under resultatkapitlet. 

 Även när det gäller mitt urval av musik till mina fallstudier strävar jag efter 

variation inom vissa ramar. Där strävar jag efter maximal variation och exempel på musik 

som jag anser är typiska för genren. De kraven som jag ställde på musiken var att de 
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enbart skulle innehålla sång och piano och vara utav balladkaraktär. De valda tre 

musikexempel är inom genrer som jag är bekant med. Jag har antingen studerat dessa 

genrer akademiskt och/eller är personligt intresserad i dessa. De tre utvalda 

musikexemplen finns det ett stycke västerländsk konstmusik av Franz Schubert, en 

jazzballad framförd utav Ella Fitzgerald och Paul Smith, samt en K-popballad utav IU, 

en koreansk singer-songwriter. All musik presenteras mer ingående under resultatkapitlet. 

 

4.4 Kvalitativ intervju 

För att få svar på mina frågor angående repetitionsarbete och förhållningssätt har jag valt 

att göra fyra kvalitativa intervjuer. Min motivation för att använda mig utav denna metod 

är att jag är intresserad utav vad professionella musiker uppfattar som viktigt inom 

kontexten av min studie. 

 Jag önskar mig längre och mer detaljerade svar från mina informanter. Jag önskar 

information om hur just de upplever repetitionsarbete av musikaliskt material, om vilket 

förhållningssätt samt musikaliska verktyg de använder sig utav. Med detta i åtanke 

understryker Bryman (2018) att kvalitativa intervjuer är ett klokt val utav metod. Han 

understryker att i en kvalitativ intervju så är det intervjupersonens åsikter, upplevelser 

och verklighet som är i fokus. 

Varje intervju gjordes på distans via programmet Zoom och intervjuerna är utav 

semistrukturerad karaktär. Två intervjuguider gjordes i förväg, en för pianister och en för 

sångare. De är lika varandra med några ändringar för att ta hänsyn till instrumentella 

skillnader. Båda intervjuguiderna finns som bilaga till denna studie. 

 Intervjuerna började med att en eller flera frågor ur intervjuguiden men mynnade 

sedan ut till att fånga upp trådar och tankar som blev uppenbara under intervjuns gång. 

 Resultatet av sådana intervjuer är få, men långa, detaljerade svar som speglar 

intervjupersonens verklighet och vad den personen finner viktigast i förhållande till de 

frågor som har ställts. 
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4.5 Fallstudier av inspelad musik 

En fallstudie är enligt Bryman (2018) ”ett detaljerat och ingående studium av ett enda 

fall.” (96). Jag har valt ut tre exemplifierande fall inom tre olika genrer för att försöka 

hitta de genrespecifika omständigheterna, eventuella likheter samt att ta reda på hur olika 

kriterier av ett välfungerande ackompanjemang uppfylls. 

Till grunden för min analys kommer jag att luta mig på uttalanden och citat från 

min utvalda litteratur om vad de anser en ackompanjatör bör göra och vilka kriterier ett 

bra pianoackompanjemang bör uppfylla. Dessa aspekter är tagna ur Moore (1984), 

Spillman (1985), Tobin (1956) och Rizzo (2002). De frågor jag kommer att ställa musiken 

är: 

1. Hur samspelar sångarens andningar med pianoackompanjemanget? 

2. Hur ser den rytmiska spänningen ut mellan det statiska tempot och musikernas 

vilja att ändra det? 

3. Hur samspelar aktivitetsnivåerna på båda instrumenten med varandra? 

4. Hur används ackordsfärgningar? 

5. Hur används grundfunktionerna? 

6. Hur stämförs ackorden? 

7. Om alternativ harmonik förekommer, hur används den? 

8. Hur har musikerna valt att börja och sluta musiken? 

 

4.6 Tillförlitlighet och äkthet  

Bryman (2018) förespråkar att kvalitativ forskning bör kvalitetssäkras utifrån två 

faktorer: Tillförlitlighet och äkthet.  

Tillförlitligheten inom denna kvalitativa undersökning har säkrats genom 

triangulering då studien innehåller mer än en metod och mer än en källa av data i form av 

fallstudier och kvalitativa intervjuer. Det finns även en fullständig transparens, spårbarhet 

samt beskrivning kring studiens alla faser och steg. 

Äktheten i denna studie har säkrats genom att studien uppfyller många av de 

kriterierna på äkthet som Bryman (2018) nämner. Dessa kriterier är konsekvenser som 

uppfyllts för deltagarna av studien. Bland annat uppfylls den pedagogiska autenticiteten, 
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som säger att studien bör hjälpa deltagarna att få en bättre uppfattning om hur andra 

människor upplever saker och ting. Även den katalytiska autenticiteten är uppfylld som 

innebär att studien har skapat förutsättningar för deltagarna att förändra sin situation. Den 

ontologiska autenticiteten som säger att studien bör hjälpa deltagarna till en bättre 

förståelse för det undersökta fenomenet är uppfylld. Studien återspeglar även de åsikter 

och uppfattningar som tas upp på ett rättvist sätt. 

Något som påverkar tillförlitligheten negativt inom studien är att det inte finns ett 

officiellt notexempel utgivet av ett musikförlag på låten ”자장가” (Jajang-ga/Lullaby) av 

IU. Därför har jag gjort en transkribering genom ett lead sheet på hur jag uppfattar 

musiken och detta leder till ett notexempel som inte speglar den klingande verkligheten 

på ett helt korrekt sätt. Trots detta tror jag att notexemplet är tillräckligt välgjort för att 

användas för studiens ändamål då den enbart används som ett hjälpmedel för att navigera 

den klingande musiken samt att jag refererar till originalinspelningen för eventuell 

granskning ifrån en tredje part. 

Något annat som påverkar tillförlitligheten i min studie är att jag inte har tillgång 

till information om hur musiken i fallstudierna blev inspelat. Det är mycket möjligt att 

stämmorna spelades in var för sig och att faktorer i postproduktionen utav musiken 

påverkar samspelsprocessen. 

En sista faktor som påverkar studiens tillförlitlighet är att jag enbart har valt 

ballader i mina fallstudier, och kan därför inte göra generaliserbara uttalanden om 

musikstycken och låtar med högre tempo. 

 

4.7 Två metoder för datainsamling 

Denna underrubrik är till för att förtydliga hur mina två valda metoder kompletterar 

varandra inom studien.  

De kvalitativa intervjuerna är till för att samla in data kring hur kvalificerade 

musiker tänker kring ackompanjemang och alla processer som hör till detta ämne. 

Fallstudierna är till för att samla in data för att förstå vad dessa processer kan ha 

resulterat i. Fallstudierna är även till för att analysera praktiska verktyg som kan ha 

använts under framförandets gång och för att hitta praktiska likheter och skillnader 

mellan de olika musikstilarna som studien innefattar. 
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4.8 Forskningsetiska överväganden 

Studien följer de forskningsetiska principer som Bryman (2018) nämner. Alla 

informanters godkännanden har dokumenterats genom en skriftlig samtyckesblankett 

som de har fått signera, samt att innan varje intervju har alla informanter spelat in ett 

muntligt godkännande av denna. De etiska principer som studien uppfyller är: 

• Informationskravet: Alla informanter har blivit informerade om studiens 

syfte. De har blivit informerade att deras deltagande är frivilligt och att de 

kan hoppa av studien på vilka grunder som helst. 

• Samtyckeskravet: Informanterna är medvetna om att de har rätt till att 

bestämma över sin medverkan. 

• Konfidentialitetskravet: Alla informanter är medvetna om att de är 

anonyma inom kontexten av studien.  

• Nyttjandekravet: Informanterna har blivit informerade om att den data 

som studien samlar in kommer att enbart att användas till studien. 
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5. Presentation av studiens data 

I detta kapitel presenteras den data som studien har genererat. Kapitlet börjar med en 

presentation av den inspelade musiken och därefter presenteras de kvalitativa 

intervjuerna. Notexempel kommer att finnas tillgängligt efter varje presentation samt ett 

transponerat notexempel på originalharmoniken till Misty för att underlätta jämförelsen 

mellan originalet och Fitzgeralds version. Personer som förekommer inom detta kapitel 

har deras födelseår och eventuella dödsår inskrivna. Denna information finns inte 

tillgänglig på alla personer som kommer att nämnas. 

Mellan 5.1–5.3 presenteras alla musikaliska fallstudier och mellan 5.4–5.7 

presenteras informanterna och alla kvalitativa intervjuer som gjorts inom studien. Alla 

underrubriker börjar med en presentation på den person eller personer underrubriken 

aktualiserar som sedan följs upp utav en presentation utav den data som samlats in. Mellan 

5.1–5.3 utökas presentationerna med ytterligare en presentation utav det musikaliska 

innehållet för att förtydliga den kontext som analysen grundar sig på. 

 

5.1 Analys av 자장가 (Jajang-ga/Lullaby) av IU 

Ji-Eun Lee (född 1993), även känd under artistnamnet IU är en singer/songwriter verksam 

i Sydkorea. 자장가 (Jajang-ga/Lullaby) är en sång från hennes EP Love Poem som 

släpptes 2019 och sången framförs på koreanska. IU har skrivit texten, Hee-Won Kim har 

skrivit musiken och So-Jin Hong har gjort arrangemanget. Låten framförs av IU och en 

okänd pianist. 

Låten följer två personer, varav den ena personen ligger på dödsbädden. Den 

döende personen försöker uppenbart vara stark men misslyckas då fasaden spricker. 

Denna sång är den andra personens försök till att lugna ner den döende personen. Det är 

en bitterljuv sång som bejakar att slutet är nära men samtidigt bekräftar att personens 

lidande snart är över. Sången är skriven i Eb-dur och går i fyrtakt med några enstaka 

tvåtakter som förlänger perioden på utvalda ställen. Följande formdelar utgör låtens form: 
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• Intro: 2 takter 4/4 samt 1 takt 2/4 

• Vers 1: 16 takter 

• Refräng A1: 8 takter 4/4 och en takt 2/4 

• Mellanspel: 4 takter 

• Vers 2: 8 takter 

• Refräng A2: 8 takter 

• Stick: 5 takter 

• Refräng B: 12 takter 

• Outro: 4 takter rubato 

 

Harmoniskt så innehåller sången tydliga influenser av traditionell västerländsk 

harmonik med tydliga upplösningar av dominanter, användning av grundfunktioner, 

mellandominanter samt korrekt användning och upplösning av ledtoner. Låten innehåller 

stundvis tydliga stegvisa basgångar i båda riktningar: Uppåtgående i vers 1 (Eb, Fm, 

Eb/G, F/A, Bb, G/B, Cm) samt nedåtgående i sticket (F/A, Fm/Ab, Eb/G, Ebm/Gb, 

Fm11). 

Harmoniken färgas sparsamt med en add9 på subdominanten Ab under introt, små 

septimor och 11:or på vissa mollackord. Dominanten Bb färgas ofta som Bb11 vilket 

resulterar i en mjukare spänning. Subdominanten förekommer oftast i grundläge medan 

tonikan Eb förekommer både i grundläge och i tersläge. Även mellandominanter 

förekommer både i grundläge och tersläge. Exempel på detta är takt 21 där både G7 och 

G7/B förekommer. Låten är väldigt uniform då de flesta formdelar som återkommer är 

identiska med varandra. Ett undantag till detta är refräng B som börjar vid takt 54 efter 

sticket. Vanligtvis börjar refrängen med Ett Eb-ackord men i refräng B börjar det a 

capella. 

 En annan intressant förändring sker lite senare vid takt 63 – 64. Vid föregående 

refräng spelas det vanligtvis ett G7 och G7/B på det stället, men här är det utbytt till två 

ii-V-I kadenser som är länkade ihop (Cm7 – F7 – Bbm7 – Eb7 – Abmaj#11). Detta 

resulterar i en väldigt aktiv harmonisk energi som landar i en mjuk och avskalad 

subdominant men med en spännande #11-färgning i melodin. 



   

 

19 

 

Den metriska och rytmiska agogiken i låten är väldigt mjuk och flexibel. 

Agogiken blir som tydligast i refrängerna i takt 23, 44 och 57 där IU sjunger en lång 

utsmyckning av melodin där musikerna avviker från tempot en aning för att ge större 

utrymme till utsmyckningen.  

Aktivitetsnivåerna mellan båda musiker verkar samspela på det sättet att när 

sången är aktiv är pianot mer tillbakalutat och vice versa. Även under längre toner i 

sången och frasslut tenderar pianot att fylla i med någon utsmyckning. 

Andningen hos IU verkar samspela väl tillsammans med pianisten då on får 

utrymme att andas. Detta verkar bidra till agogiken då andningarna tar olika tid och 

hamnar ibland utanför det strikta metriska tempot, detta är särskilt tydligt i andningar 

mellan olika formdelar. Exempel på detta är takt 40 då IU går upp i dynamik och de båda 

gör ett gemensamt ritardando som ger IU mer utrymme att andas innan nästa fras 

påbörjas. 

Angående val av introduktion och avslut av låten så används diatoniska sexter 

som en gemensam teknik för att formdelarna ska likna varandra då den musikaliska gesten 

och känslostämningen är väldigt lik. Avslutet är något mer utsmyckat än introduktionen 

då den återanvänder en idé som är återkommande i refrängerna på låten med de modala 

inlåningsackorden Cbmaj7 och Dbmaj7. 

För att sammanfatta denna fallstudie och att koppla det till min frågeställning så 

samspelar aktivitetsnivåerna. När aktivitetsnivån i en stämma går upp så går 

aktivitetsnivån ner i den andra stämman. Det förekommer ett ställe i framförandet där en 

etablerad harmonisk följd byts ut till en annan för att skapa en överraskning. Den metriska 

och rytmiska agogiken i detta exempel är utav en följsam karaktär som väljer att dra ut 

på fraser och på så sätt bortse från det statiska tempot. 
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5.2 Analys av Misty av Errol Garner och Johnny Burke, 

framförd utav Ella Fitzgerald och Paul Smith 

Ella Fitzgerald (1917–1996) var en amerikansk jazzsångerska som bland annat är känd 

för sina tolkningar av sångerna från The Great American Songbook. Paul Smith (1922–

2013) var en amerikansk jazzpianist mest känd för sina insatser som ackompanjatör, i 

synnerlighet tillsammans med Fitzgerald. Erroll Garner (1921-1977) skrev musiken 1954 

som en instrumental låt och Johnny Burke (1908-1964) skrev texten 1955. Låten handlar 

om en person som är djupt förälskad och beskriver hur denna person påverkas utav den 

andra. 

Sången följer en traditionell 32 takter AABA form som är typisk för en jazzlåt, 

men formen är utökad med fyra takters introduktion samt ett omtag i slutet som är sex 

takter långt. Standardtonart för Misty som uppförandepraxis är Eb-dur men denna version 

är transponerad till Bb-dur för att bättre passa Fitzgeralds omfång. Något som sticker ut 

med denna version är att de väljer att modulera till B-dur under andra A-delen och de 

förblir där tills slutet av låten. 

 Harmoniken är utav typisk jazzkaraktär: väldigt färgad och utsmyckad samt 

många förekommande ii-V-I kadenser. På tonikaackord förekommer det många stora 

septimor, någon enstaka sext och nona samt en enkel treklang i takt 13 och 17. På 

mollackorden förekommer det mest små septimor med ett fall av stor septima i takt 21 i 

form av ett F#m(maj7). Även 11 är vanligt förekommande på många utav mollackorden. 

Dominantackorden har den största variationen i färgningar. Det förekommer sus4-

förhållningar, 13, #5,b9, #9 och vanlig 9.  

Det som är värt att notera med denna version av Misty är att i övergångarna mellan 

olika formdelar väljer Smith att ta en större frihet med att frångå från den traditionella 

harmoniken och spela alternativ harmonik. Han smyckar även ut frasslut och luckor där 

sången står still med olika melodier, mer specifikt i takterna 12, 19 och 26–28. 

Den metriska och rytmiska agogiken är även här väldigt mjuk och flexibel. 

Fitzgerald och Smith är stundvis mer metriskt stabila och i andra stunder väljer de att gå 

ifrån det. Exempel när de väljer att frångå ifrån det statiska tempot är vid takt 6 och 11 

där de väljer att vänta med deras insatser. Exempel på när Fitzgerald och Smith är mer 
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stabila i sin metriska förhållning är till exempel vid B-delen som börjar vid takt 20. Med 

detta sagt så verkar deras flexibla förhållningssätt till tempot vara ett kännetecken för just 

denna inspelning då de i princip alltid förskjuter tempot på något sätt i de flesta fraser. 

Angående stämföringen av ackord så väljer Smith att för det mesta inte gå den 

närmsta vägen. Smith väljer att hoppa fritt i hans val av ackordsläggningar och detta 

resulterar i en orkestral effekt samtidigt som han har en stabil grund i ett 

vänsterhandskomp som kan liknas vid ett stridekomp. 

Angående alternativ harmonik så är Fitzgeralds version av Misty full av andra 

harmoniska val gentemot vad originalet förespråkar. De alternativa harmonierna hittar vi 

under moduleringen till B-dur i takt 11–12 och framför allt under B-delen vid början av 

takt 21. Även innan B-delen i takt 19 finns det ett inlagt D-dur och C-dur med sänkt kvint 

som inte finns med i originalet. Ett gemensamt tema i valen utav ackord i B-delen är att 

Smith väljer att förlänga de mollackord som finns i originalharmoniken i form av andra 

färgningar. Exempel på detta är i takt 21-22 där Smith väljer att höja septiman i F#m7 till 

ett F#m(maj7) och sedan tillbaka till F#m7 igen för att sedan gå till ett typ av B7 vid 

taktslag 3. I originalharmoniken spelas enbart ett F#m7 och B7 i fyra taktslag vardera. 

En annan teknik Smith använder i sitt ackompanjemang är att han förändrar ii-V-

I kadenser genom att byta kvalitet på ii-ackordet så att det blir dominantiskt istället. Ett 

praktiskt exempel på detta hittar vi i takt 26 där Smith ändrar det diatoniska mollackordet 

C#m7 till ett dominantiskt C#13sus som sedan leder till F#13. En annan teknik som 

används är att byta ut ackord till ett parallellackord. Exempel på detta är i takt 24 där ett 

Emaj7 byts ut efter två taktslag till det relaterade mollackordet C#m11 istället. 

Under introduktionen av låten väljer Smith att spela en utökad ii-V-I kadens i B-

dur tillsammans med en glittrande melodi. Under rubatoavslutningen återkommer ii-V-I 

kadensen men denna gång är det en kadens i som utgår ifrån C#m istället. Traditionell 

jazzharmonik förespråkar att detta C#m bör efterföljas utav ett dominantiskt F#-dur som 

leder tillbaka till tonikan B-dur men Smith väljer istället att gå kromatiskt ner från C#m 

till ett Cmaj som sedan landar i B-dur. I steganalys kan detta ses som ett bIImaj som leder 

till Imaj. 

För att sammanfatta detta fallexempel så finns det en stor harmonisk, rytmisk och 

stämaktiv variation i detta musikexempel. Aktivitetsnivåerna inom båda stämmor 
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samspelar genom att den ena stämman väljer att backa när aktivitetsnivån i den andra 

stämman går upp och vice versa. Det finns även en mångfald i antalet ackordsfärgningar 

som används som ett verktyg för att ge en annan färg till det harmoniska landskapet samt 

att många ackord är utbytta eller så har pianisten valt att lägga till andra ackord jämfört 

med vad originalnoten förespråkar. Den metriska och rytmiska agogiken är inom detta 

exempel är utav en mjuk och flexibel karaktär. 
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5.3 Analys av Am Tage aller Seelen, D. 343, Litanei auf 

das Fest aller Seelen av Franz Schubert 

Det råder lite oklarhet om när Franz Schubert (1787–1828) skrev denna sång. Notbilden 

jag har valt att använda mig utav säger augusti 1818 medan andra källor säger att sången 

är skriven någon gång mellan augusti och september år 1816. Schubert ska ha givit denna 

sång som gåva till Therese Grob (1798–1875), en sopran som Schubert möjligtvis haft ett 

förhållande med. 

Sången är en klagovisa. Den uttrycker en önskan om att alla själar ska hitta frid 

oavsett deras omständigheter. Texten är tagen från den tyska poeten Johann Georg Jacobi 

(1740–1814) och sången har nio verser. Uppförandepraxis förespråkar att man framför 

upp till tre verser. Sången har ett noterat pianoackompanjemang med olika arpeggion i 

sextondelar för att driva sången framåt. Sången framförs i denna version av tenoren 

Daniel Behle (född 1974) samt pianisten Sveinung Bjelland (född 1970). 

Sångens originaltonart är Eb-dur och själva strofen utspelar sig under tio takter. 

Utöver dessa så finns det en introduktion på en takt samt ett mellanspel på tre takter. 

Introduktionen spelas enbart i början medan mellanspelet spelas efter varje strof. 

I harmoniken hittar vi progressioner som är välanvända under den västerländska 

musikhistorien. Vi hittar en nedåtgående basgång i takt 4–7, en ii-V-I kadens som 

innehåller en mellandominant med den lågaltererade kvinten i basen i takt 5 i form av ett 

D7/Ab, En dominant med dubblaförhållningstoner i takt 7 samt en susförhållning av 

tonikan i sluttakten med tre förhållningstoner. Även detta stycke musik innehåller 

stilenlig ledtonsupplösning i kontexten av att kadensen inte är utav bedräglig karaktär. I 

termer av ackordsfärgningar förekommer det många små septimor och en enstaka liten 

nona som genomgångston i takt 8 på dominantackord, sexter i subdominantackord och 

sänkta kvinter i mollackord. Tonikaackorden förekommer ofta i sin rena karaktär med 

några förekommande 4–3 susförhållningar.  

Något som detta stycke använder sig mycket av sin harmonik är andra lägen på 

harmoniken utöver grundläge för att få en mer stegvis baslinje. Denna princip är dock 

inte utan undantag. Undantagen enligt min analys är dominantackord som ska lösas upp 

till den förväntade tonikan enligt standarden i traditionell västerländsk stämföring. Då 
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använder sig Schubert av grundlägen för både dominant och tonika för att skapa maximal 

känsla av harmonisk spänning och upplösning. Det är värt att notera att inte alla 

dominanter förekommer i grundläge, då tersläge och septimläge också förekommer i 

stycket. Det är vid frasslut och början av nästkommande fras som dominant och tonika 

oftast förekommer i grundläge. 

Det metriska förhållningssättet är inom detta exempel väldigt flexibelt, följsamt 

och mjukt. Några spännande detaljer som sker är exempelvis i takt 3 där Behle och 

Bjelland gör en metrisk avfrasering genom att sakta ner samt att vänta innan de börjar på 

nästa fras i takt 5. Även under mellanspelet som börjar vid takt 12 är väldigt fri i sin 

metrik då Bjelland väljer att börja lite mer varsamt för att senare intensifiera tempot och 

avfrasera ytterligare en gång när de sista ackorden spelas. 

Aktivitetsnivån mellan stämmorna är i detta exempel mer svårtolkat då 

pianostämman i princip alltid spelar sextondelsarpeggion under hela styckets gång. Detta 

ligger som en grund för hela stycket som sången sedan får luta sig på. Ett annat perspektiv 

på detta är att eftersom tempot på denna lied är väldigt långsam så blir till och med 

fjärdedelsnoter väldigt långa. Dessa långa toner behöver stöttas upp med ett mer rytmiskt 

drivande ackompanjemang för att driva sången framåt och samtidigt behålla den lugna 

karaktären. 

Alternativ harmonik förekommer inte i detta stycke. Det finns enbart en del i 

stycket som återkommer. Den delen är takt 2–3 som återkommer i takt 10–11 och har 

samma harmoniska form som tidigare. Den enda skillnaden är att basen inte längre är 

oktaverad för att göra ljudbilden mer skir. 

Ackorden stämförs väldigt tätt med korrekt ledtonsupplösning på dominanter och 

tonikaackord, och ackompanjemanget håller sig väldigt mycket inom mellanregistret på 

pianot. 

För att sammanfatta detta musikexempel så är samspelet mellan aktivitetsnivåerna 

i båda stämmor är mer svårtolkat i detta stycke. Det förekommer inga exempel av 

alternativ harmonik i detta exempel. Agogiskt så har detta stycke en följsam och flexibel 

metrisk och rytmisk karaktär. 
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5.4 En gehörsbaserad ackompanjatör som inte 

ackompanjerar. – informant 1. 

Informant 1 är i medelåldern och har spelat piano sedan barndomen. I början spelade han 

för sin far då det inte fanns plats inom den kommunala musikskolan. Sedan fick han 

undervisning av lokala kyrkomusiker inom klassisk musik. Improvisation och 

ackordsspel fick han själva studera på egen hand eftersom det inte fanns någon som kunde 

erbjuda undervisning inom det. Informant 1 har även en bakgrund inom frikyrkan och 

lägger vikt vid att det var där han fick spela, testa och pröva. Vid ungefär fjorton års ålder 

hade han hand om musikverksamheten inom kyrkan. Efter gymnasiet sökte han sig vidare 

till Södra Vätterbygdens Folkhögskola där han fortsatte att spela klassisk musik men 

”spelade annat lika mycket vid sidan om.” Efter examen på Musikhögskolan i Malmö har 

nu informant 1 länge arbetat som både musiklärare och frilansande pianist för ett 40-tal 

musikteaterproduktioner och arbetar först och främst med gehörsbaserade musikstilar. 

Informant 1 har som motto att han inte ackompanjerar, utan han spelar ihop med 

den andra musikern. Han upplever att många som säger att de vill ha ”komp” egentligen 

vill ha en tonal bakgrund så att de kan hålla ton. Detta resulterar i att pianisten kan bli 

passiv enligt informant 1. Genom att ändra sättet han beskriver sitt ackompanjatörskap 

hjälper det honom att bli ”en lika viktig del i framförandet.” Informant 1 lägger vikt att 

denna inställning gör så att musiken och samspelet kräver mycket mer av båda parter. 

Under intervjun nämner informant 1 ett flertal gånger en musikalisk 

kunskapsbank han använder sig utav inom ackompanjemangsammanhang: 

 

För allting handlar ju i…att ackompanjera…för min del är att skapa kontraster 

till…antingen under hela låten eller hela konserten eller mellan varje vers och 

refräng. Det är ingenting man sätter så här och funderar innan. Utan det är för att 

man har skapat sig en rejäl bank med saker som ”jag vet det här funkar” och att 

man vågar…dels det! Man har en bank och att våga gå ifrån den också...testa 

liksom…(informant 1) 

 

Detta citat beskriver en dimension i informant 1s förhållningssätt. Han beskriver i citatet 

att han inte bestämmer någonting i förväg, utan förlitar sig på sin ”bank” och musikaliska 

intuition att bära honom genom framförandet. Målet är att skapa kontrast mellan olika 

delar och låtar. informant 1 nämner i fortsättningen av ovanstående citat att han ”tror att 
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det är farligt att ha” bestämda mönster i musiken och därför förlitar sig på sin 

kunskapsbank och intuition. Han motiverar detta argument genom att ta upp publikmängd 

som en faktor. Att spela en låt inför 100 personer och att spela samma låt inför 2500 

personer är inte samma sak och därför bör man inte låsa sitt spelsätt.  

 I denna del av intervjun nämner han även att tillit är viktigt. Eftersom det 

musikaliska framförandet kan bli så olika från gång till gång gäller det att solisten vågar 

”lita på att det inte skiter sig”, samt att solisten vågar och kan följa informant 1 om han 

skulle få ett musikaliskt infall som inte var planerat. Tilliten är förhoppningsvis 

densamma även om rollerna skulle vara vice-versa: att solisten kan få en spontan 

musikalisk idé och att informant 1 vågar och kan följa detta nya uttryck. 

Under en fråga angående repetitionsprocessen beskriver informant 1 att till varje 

repetition ”kommer ju också någon slags idé”. Vidare beskriver han att det är ofta 

sångaren som har med sig delar ur sin repertoar och att sångaren kommer med direktiv 

angående stil och tempo och utifrån dessa ledtrådar får informant 1 börja plocka ur sin 

kunskapsbank. Från denna startpunkt inom processen är resten ett pågående samtal och 

musikaliskt samarbete mellan båda parter. I en optimal relation utvärderar de tillsammans 

och de kommer överens. För att detta ska fungera från pianistens perspektiv lägger 

informant 1 vikt på att man har ”mycket i ladorna” så att man har de verktyg som krävs 

för att imitera en särskild genre, bryta en särskild genre och göra oväntade saker.  

Ett annat tema som dyker upp under intervjuns är att för informant 1 så finns det 

väldigt få rätt och fel, utan att han graderar musiken utifrån en skala som går ifrån bra och 

mindre bra. ”Det finns bara options, alternativ…Sen kan det bli dåligt, det kan det ju bli. 

Men det har inte med rätt och fel att göra…men det kan bli dåligt.” säger han. 

Informant 1 anser att ”texten är ju A och O.” Under intervjun framkommer det 

hur han använder texten som en typ av guide som hjälper honom i hans musikaliska 

beslut. Det framkommer även under intervjun att han gillar att använda kontraster till det 

som händer i sången för att flytta på förväntningar, väcka publiken och att lyfta fram 

texten på valda ställen. Informant 1 använder sig inte alls utav målande ackompanjemang. 

Han anser att han inte behöver förstärka det som redan finns i texten och sången. Följande 

citat beskriver hans tankar:  
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Nä, det tillför ju inget…om det redan sjungs om ett vattenfall…då är det bättre 

att jag gör något annat just där…så det behöver ju tillföra…det är många som 

gör det som en liten blinkning…det får de ju göra…(informant 1) 

 

Informant 1 menar med detta citat att det blir övertydligt om han skulle välja att förstärka 

texten med målande ackompanjemang på detta sätt. Han antyder också att andra 

ackompanjatörer väljer att göra detta och ser inget fel med det, men det är inte ett 

musikaliskt val som informant 1 aktivt väljer bort ur sin repertoar. 

Något som kom upp under intervjun var samspel i två olika typer: metriskt 

samspel och samspel inom en musikalisk form. Inom det metriska framkom det hur 

informant 1 bedömer hur ”svängigt” något är baserat på tystnaden mellan det som klingar:  

 

Ibland tror jag att man…stirrar sig förblind…och…vad är det som låter 

liksom…”låter det svängigt?” Ja, det gör det. Men det beror på att vi har fått in 

tillräckligt mycket luft, paus in i…i…rytmiken…(informant 1) 

 

Utifrån detta perspektiv ska man enligt informant 1 kunna avgöra om det är svängigt 

genom att spela ett ackord och avgöra hur mycket utrymme det finns fram tills nästa 

ackord.  

Angående samspel inom den musikaliska formen så är det en typ samspel mellan 

informant 1 och texten och låtordningen. Denna information hjälper informant 1 att veta 

hur han ska förhålla sig dynamiskt. Han pratar om kärnfrågor i texten som besvaras 

senare, antingen i låten eller senare i konsertprogrammet. Utifrån denna kunskap så vet 

han när han ska sätta in det ”tunga artilleriet om det ska bli maxat” samt att veta när han 

ska dra tillbaka så att han ”tajmar historian, tajmar formen.” 

När informant 1 beskriver hur han väljer ackordsläggningar så framkom det att 

sammanhanget och genren är den mest drivande faktorn. Andra faktorer som påverkar är 

genre, tempo och ackordsstorlek. Något annat som är drivande för ackordsläggningar för 

informant 1 är medvetenheten kring var han är på väg i musiken och vad det är han vill 

uppnå med ackordsläggningen. En strategi som kom upp under intervjun var att 

medvetengöra stämföringen. informant 1 antyder att han för det mesta av tiden försöker 

hitta närmsta vägen till nästa ackord men om han vill luckra upp musiken eller börja om 

på nytt för att ”skapa någonting man inte förväntar sig” kan informant 1 medvetet välja 

att bryta mot traditionella stämföringsregler för att skapa en överraskande effekt. 
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Mot slutet av intervjun så pratar informant 1 om hans sätt att se på 

omharmonisering och alternativ harmonik. Även detta är någonting som man enligt 

honom bestämmer sig i stunden och att ”det är självklart ett arbetsredskap att 

reharmonisera under vägen.” Utifrån denna observation nämner informant 1 att han aldrig 

har spelat en låt på exakt samma sätt mer än en gång. De variabler som skiljer sig som 

informant 1 nämner är register, tempo, dynamik och antalet toner som spelas. Om detta 

bestäms i förväg blir det som att spela något som redan har arrangerats. Det tar bort lite 

friheten som pianisten har inom denna intima instrumentation och en del av det levande i 

musiken enligt informant 1. Han ser pappret som musiken är skriven på som en skiss, och 

”allting som händer bakom pappret…allting som finns bakom det är ju det som gör så att 

det blir musik.” 

För att sammanfatta det informant 1 har sagt så nämner han en ”kunskapsbank” 

av musikaliska verktyg gör det möjligt för honom att hålla framförandet och 

ackompanjemanget så öppet som möjligt. Under samtalets gång blev det viktigt att för 

gehörsbaserade ackompanjatörer är det viktigt med denna ”kunskapsbank” då detta 

verktyg används flitigt i samband med texten för att orientera sig om vilket musikaliskt 

verktyg som ska användas och när det ska användas. Informant 1 nämner en metrisk och 

historiemässig timing som verktyg. Informant 1 menar att som ackompanjatör bör man 

ha ett öppet förhållningssätt och inte låsa sig alltför hårt vid framföranden då 

förutsättningarna plötsligt kan ändras. Han menar också att en pågående och aktiv dialog 

mellan både sångare och pianist under hela processens gång är viktigt för samspelet.  

 

5.5 En klassisk ackompanjatör som själv är sångare.  – 

informant 2. 

Informant 2 började spela piano i den kommunala musikskolan på 60-talet. Han beskriver 

det att ”det var hans lycka” och fortsatte sina musikstudier där under hela grundskolan. 

Vid gymnasiet valde han att studera på musikgymnasium och efter studenten studerade 

informant 2 på Ingesunds folkhögskola ett år samt i Musikkonservatoriet Falun i två år. 

1979 blev informant 2 antagen till Musikhögskolan i Malmö som pianist på vad som då 

kallades musikerlinjen som var en fyraårig solistlinje. På den tiden fanns det inga 
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utbildningar för aspirerande repetitörer och ackompanjatörer, men informant 2 har sedan 

barndomen haft ett intresse för sång samt tagit sånglektioner, så utöver den vanliga 

utbildningen valde informant 2 att alliera sig med i första hand sångare för att spela 

tillsammans med dem. På somrarna gick informant 2 på sommarkurser för Professor 

Dorothy Irving där han upptäckte mycket av hans romans och liedspelande. Efter sin 

examen fick han en vikarietjänst på Musikhögskolan i Malmö. Till en början fick han 

spela mycket tillsammans med bland annat slagverk, cello och klarinett och efterhand så 

profilerade han sig mer tillsammans med sångare och fick efter en tid en 

tillsvidareanställning. Än idag fortsätter informant 2 att undervisa på Musikhögskolan i 

Malmö. 

Informant 2 lägger vikt under intervjun att det kallas för sång och 

pianoackompanjemang, men att pianostämman inte på något sätt är underordnad 

sångstämman. ”I mycket av det som är skrivet för sång och piano så är det ju en…det ena 

kan inte vara utan det andra så att säga.” understryker han. I hans uppdrag som 

ackompanjatör så vill informant 2 förstå vad för slags röst han arbetar med. Han vill förstå 

röstens förutsättningar och utifrån den informationen vill han hjälpa och stötta sångaren 

att komma vidare i framförandet och repetitionsarbetet. Han säger att hans ”uppdrag 

tillsammans med sångare, att vi tillsammans kommer fram till någonting som gynnar 

musiken, som gynna också våra…personliga musikaliska viljor.” 

Något som dyker upp under intervjun är att samma stycke musik kan ha flera olika 

infallsvinklar beroende på olika aspekter. Ett exempel som informant 2 nämner är att 

rösten förändras med tiden och att detta får konsekvenser för interpretationen av musiken. 

Han understryker att om man har jobbat med en sångare länge och vill ta upp något ur 

repertoaren som framfördes för länge sedan är det inte säkert att de kan göra på samma 

sätt som de gjorde tidigare. Utifrån ålder så har röstens förutsättningar förändrats och då 

måste pianospelet och interpretationen korrigeras. Ett annat exempel som kommer upp är 

att även informant 2s egna konstnärliga vilja är en faktor som förändrar infallsvinklar till 

musiken då han har varit verksam som ackompanjatör under drygt fyrtio år. Han säger att 

”det skulle vara dötrött för mig…som konstnär…för då skulle jag tappa intresset…” om 

han inte fick hitta andra ingångar till alla de lieder, sånger och romanser han har spelat 

tusentals gånger. Även rösttyper är något som man bör ta hänsyn till. Informant 2 ger 
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exemplet att ”röster har ju olika…expansionsmöjligheter” och att som ackompanjatör 

måste man förhålla sig till detta och hitta olika uttryck som ger en synergisk effekt till 

den rösten man jobbar med. Ett exempel på detta som tas upp är dynamik. informant 2 

anser att ett fortefortissimo för en sopran med lätt röst är ett annat slags uttryck jämfört 

med ett fortefortissimo för en bas med voluminös röst. Som infallsvinklar på dessa 

rösttyper så ger han exempel på att ett fortefortissimo för en lätt sopran ”kanske inte är 

bara sjunga starkt, det kan vara liksom att uppleva någonting starkt, reagera starkt på en 

text.” medan ett fortefortissimo för en voluminös basröst kan vara att sakta ner tempot 

och använda sig utav det orkestrala i pianot och ”mätta klangerna mycket, mycket mer.” 

 Angående om hur informant 2 förhåller sig till text så nämner han att inom ett 

ackompanjemang så förhåller han sig alltid till både sång och text. Han vidareutvecklar 

detta argument genom att berätta om att särskilt inom lieder och romanser, två vanliga 

musikformer för sång och piano så har tonsättaren skrivit en sång utifrån en text. ”Det är 

ju ändå texten som har fött sången” säger han. Med denna vetskap så anser han att texten 

ger honom flera ingångar till hur han ska förhålla sig pianistiskt. Ledtrådar han kan utläsa 

i en text är till exempel färgsättning, dynamik och frasering. Han nämner att metaforer är 

särskilt vanligt inom romantiska textverk och att hitta sin egen tolkning av dessa kan lyfta 

musiken till en annan nivå. En spännande kontrast som informant 2 nämner är när sångare 

och pianist har två olika bilder utav texten och att i detta möte kan framförandet bli mer 

levande.  

Under instuderingsprocessen förespråkar informant 2 att man bör börja med att 

översätta texten för att förstå vad musiken handlar om, hitta ledtrådarna och använda dem 

till interpretationen av musiken. Han understryker däremot att han inte vill vara för radikal 

när det kommer till att applicera denna process, utan informant 2 vill tillåta sig själv och 

andra att dyka in i musik de tycker är spännande. Däremot så antyder han att det är av 

största vikt att någon gång under processen noggrant analysera texten om man ska arbeta 

med en sång. 

Genom att både arbeta med sångare och att själv identifiera sig som sångare så 

nämner informant 2 flertalet gånger att hans pianospel utvecklats. Han nämner andning 

som en viktig faktor för sitt pianospel och att detta är något han uppmärksammar hos sin 

medmusiker vid framföranden. Andning för informant 2 är något som är i ständig 
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förändring och därför anser han att han måste vara uppmärksam och inte bli förblindad 

över vad de har kommit överens om i repetitionerna tidigare. Det som gick under 

generalrepetitionen kanske inte går vid framförandet och då måste informant 2 reagera 

och anpassa sitt spel för att det ska gynna musiken. Han nämner även att en andning aldrig 

är fel i följande citat: 

 

”[…] en andning är aldrig fel om man gör den med övertygelse och att det finns 

med i det som man vill uttrycka. Vi andas ju på olika sätt, andningen är ju inte 

bara en andning, utan man andas ju för att man vill säga någonting, och då andas 

man på olika sätt.” (informant 2) 

 

Med detta citat antyder informant 2 att även om sångaren behöver ta flera andningar än 

vad som var planerat för framförandet så är det aldrig fel om det behöver göras just i den 

stunden, så länge det är med övertygelse och uttryck. 

Informant 2 berättar vidare att om lyriken målar upp bilder så blir det rumsligt. 

”det blir som en scen helt enkelt för mig.” säger han under intervjun. Detta är något han 

vill förmedla till de studenter han jobbar med, att kunna förkroppsliga och aktivera våra 

fem sinnen när det kommer till musik. Följande citat beskriver hans tanke: 

 

 ”Smak, lukt, hörsel, syn och känsel…det är ju så vi funkar som människor. Vi 

har ju alla de sinnena så de ska ju också finnas med när vi spelar eller sjunger.” 

(informant 2) 

 

 

Informant 2 nämner att ofta är det en tydlig pianostämma där tonsättaren hjälper till att 

måla upp denna bild. Ett exempel som han tar upp är en bäck som porlar och sjunger en 

rytm under intervjun som speglar detta. 

När informant 2 blir tillfrågad om utrymme för omharmonisering och andra 

musikaliska initiativ inom kontexten av klassisk sång och ackompanjemang så nämner 

han att det inte går att ”förändra det harmoniska förloppet för mycket.” Inom kontexten 

för informant 2s arbete så nämner han att de musikaliska friheter han tar när det kommer 

till att förändra notbilden är inom spel utav klaverutdrag. Anledningen till detta är att 

olika utgåvor av klaverutdrag ofta missar viktiga etablerade uttryck. Där använder 

informant 2 inspelningar med orkester som en referens för att veta vilka friheter han som 

ackompanjatör bör ta i förhållande till det klaverutdraget han har framför sig. 
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Informant 2 nämner att han har jobbat med improvisation inom operastilen under 

de senaste femton åren. Han anser sig själv inte vara en improvisatör men tack vare hans 

långa erfarenhet som musiker så har han en ”stor referensbank med schabloner av musik” 

som han använder under dessa improvisationer. Informant 2 anser att hans pianospel och 

förhållande till noterad musik har förändrats genom detta argument: 

 

[…] när man improviserar från scratch…man kan inte gå in i någonting och säga 

”Nu blev det fel, nu blev det rätt. Det här blev bättre, det här blev sämre.” det 

finns inga rätt eller fel…då är det också väldigt intressant när jag spelar noterad 

musik. Så får jag lite annan… lite avspänt förhållande faktiskt…till musiken. 

(informant 2) 

 

 

Det informant 2 vill säga med detta citat är att inom ett förutsättningslöst musicerande så 

finns det inga rätt eller fel och detta har gett honom ett mer avspänt förhållande till noterad 

musik. Han tar upp ett exempel angående tonsättaren Poulenc som är känd för att ha 

otroligt detaljerade notbilder. I efterspelet på en av hans sånger så finns det tydliga 

instruktioner om att det inte ska vara något ritardando, men informant 2 menar att om 

man lyssnar på inspelningar där Poulenc själv spelar piano så spelar han ett ritardando på 

exakt det stället. Med detta exempel vill informant 2 visa att även den mest detaljerade 

notbilden behöver inte följas till varje punkt, särskilt om tonsättaren själv har valt att gå 

emot sina egna instruktioner. Detta är även ett exempel på det arbetet som sångare och 

pianist måste göra för att uppnå ett bra och personligt resultat som tas upp i följande citat 

från informant 2: 

 

Klart att det finns praxis till det men det som jag tycker är intressant det är att… 

eller jag är inte så intresserad av …att interpretera på det sättet utifrån en mall. 

Jag har ju jättemycket erfarenhet, så har ju, och jag vet ju så där att…vissa 

konnotationer, vissa idéer ska man följa och så där, men det finns så mycket som 

man måste göra förutom det för att det ska kunna bli så bra och så personligt 

resultat som möjligt. (informant 2) 

 

 

Med detta citat menar informant 2 att trots alla regler och praxis kring interpretationen av 

musik finns det ändå vissa ställningstaganden och ett visst mått av arbete som musikerna 

måste göra för att uppnå ett bra och personligt framförande. 
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Något annat som informant 2 uppmärksammar i ett framförande är 

kommunikationen i rummet, med både publik och medmusiker. Han antyder att detta är 

något som ändras hela tiden och att man bör vara särskilt uppmärksam på publikens 

energinivå och se hur de reagerar på musiken. Det exempel informant 2 tar upp är att om 

han märker att energin i publiken är låg och vill ”få igång publiken ibland också på något 

sätt.” 

För att sammanfatta informant 2s tankar så använder han sångens text och 

uppförandepraxis som ett verktyg till att hitta pianistiska ledtrådar till sitt pianospel. Som 

klassisk ackompanjatör framgår det i samtalet att informant 2 inte kan förändra det 

harmoniska förloppet på samma sätt som gehörsbaserade ackompanjatörer kan, men trots 

detta så finns det utrymme för initiativ. Detta uppenbarar sig i att informant 2 har 

möjlighet att frångå det skriva materialet i klaverutdrag som ett verktyg. Informant 2 

verkar också ha ett förhållningssätt som säger att alla röster är olika och anpassar sitt spel 

därefter.  

 

5.6 En erfaren operasångare med många berättelser. – 

informant 3 

Informant 3 är cirka 60 år gammal och har mycket erfarenhet som operasångerska, 

körledare och sångpedagog. Hon fick sjunga sin första operaroll vid sexton års ålder och 

tillsammans med Lunds Lyriska Ensemble framförde hon fem olika operor, bland annat 

i rollen som Despina i Così Fan Tutte. Under gymnasiet fick hon möjlighet att studera ett 

år i ett konservatorium utomlands och efter gymnasiet började hon studera till musiklärare 

på Musikhögskolan i Malmö. Efter att informant 3 hade fått sin musiklärarexamen fick 

hon ett stipendium av Italienska Kulturinstitutet för att under en termin studera heltid i 

Italien. Hon har även studerat vid Musikdramatiska Skolan i Stockholm under tre års tid 

där hon bland annat sjöng på Södra Teatern som Wellgunde i Wagners 

Götterdämmerung. Efter tiden i Stockholm har informant 3 bott i många olika städer och 

länder runtom Europa. Under denna tid har hon fått medverka i flera operetter, operor och 

musikaler samt arbetat som sångpedagog och körledare i Konservatorium und 

Musikhochschule i Zürich. 
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Under intervjuns gång nämner informant 3 vikten av att kunna lita på sina 

medmusiker och sina kollegor. Eftersom informant 3 först och främst har verkat inom 

opera har hon även en dirigent och regissör som hon måste för hålla sig till, men enligt 

henne är det ingen skillnad – ett fungerande samspel och dialog mellan alla parter är 

viktigt för att uppnå det bästa framförandet. En faktor till detta enligt informant 3 är att 

om samspelet och dialogen fungerar optimalt kan hon spänna av och därför få en avspänd 

och stor sångklang. 

Informant 3 anser att det finns en skillnad i utrymmet för uttryck för sångare 

mellan operaverk och verk för solosång och piano. informant 3 nämner att inom opera 

har sångare ofta motspelande partner och större möjlighet till att använda rörelse för att 

förstärka uttrycken. I verk för solosång och piano säger praxis att sångaren bör vara mer 

stillastående och därmed måste uttrycket komma utifrån ”hur man lanserar texten.” Även 

riktningen i sången blir tydligare i en opera enligt informant 3. Det är tydligare vem man 

sjunger till inom en opera till skillnad från en lied eller romans.  

Angående om hur informant 3 förhåller sig till texten så anser hon att ”texten ska 

också styra uttrycket.” Hon hävdar att det är i texten vi finner dialogen och handlingen 

och använder dessa ledtrådar till att sammanfläta musik och text till ett enhetligt uttryck. 

Hon lägger även vikt på att språkbetoningar och musikaliska betoningar samspelar. 

Informant 3 säger att olika språk har olika betoningsmönster och därför är det optimalt 

om sångarna sjunger på originalspråk då översättningar kan försvåra samspelet mellan 

musikaliska och språkliga betoningar. Även om pianostämman inte har tillgång till orden 

på samma sätt som sången så menar informant 3 att pianostämman har ”hela berättelsen 

färdig” och utifrån detta kan pianot ”försöka ge uttryck för det hela.”. 

Under intervjun så framgår det att informant 3 anser att text och frasering hänger 

ihop, att ”texten är budbärare för hur man ska frasera.” Utöver att texten bär ledtrådar för 

uttrycket så anser informant 3 att mycket av den musikaliska fraseringen kan utläsas 

utifrån tidsepoken musikstycket kommer ifrån och all uppförandepraxis som medföljer. 

Hon hävdar att olika tidsepoker har olika mycket utrymme för uttrycksfrasering där verk 

från romantiken ger störst möjligheter till detta. Informant 3 anser också att det är inom 

fraseringen vi hittar ett privat och personligt uttryck och den personliga kärnan av olika 

tolkningar av samma stycke musik. Några verktyg som hon nämner för att uppnå detta 
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personliga uttryck kan vara att gå ifrån rytm och tempo i tolkningssyfte samt att om en 

melodi upprepar sig kan man göra den på ”annat vis för att ge ytterligare en 

känsloladdning.” 

När informant 3 pratade om hennes erfarenheter med ackompanjatörer nämner 

hon åter igen att samspelet är viktigt för att framförandet ska bli bra. Hon antyder att 

energi kan både ges och tas ifrån pianot. Hon nämner att ackompanjatören bör vara öppen 

för hennes åsikter samt att ackompanjatören bör vara investerad i musiken, ”man påverkar 

varandra så enormt mycket.” säger informant 3. Hon blir påverkad negativt om en 

ackompanjatör spelar känslokallt efter noterna och att hon påverkas positivt när 

ackompanjatören är känslomässigt investerad och vill ladda upp henne. Under denna del 

av samtalet nämner informant 3 att hon har erfarenhet av att själv vara ackompanjatör. 

Hon nämner att om hon är engagerad som pianist så blir allting mycket bättre. Hon 

förändrar även sitt sätt att ackompanjera från gång till gång beroende på vad hon är ute 

efter. ”Jag märker lite vad de behöver” säger hon.  

I de fortsatta diskussionerna angående ackompanjemang säger informant 3 att 

”ackompanjemang ska backa upp och förstärka” sången i att bygga upp en stämning” och 

att ”även om man säger att det är ett ackompanjemang så är det faktiskt en viktig del som 

är med i samspelet.” 

Informant 3 hävdar också att förväntningar kan skapa en negativ spänning. Hon 

ser en tydlig koppling mellan framföranden av operaimprovisation till avsaknaden av 

förväntningar. Resultatet är att musikerna under improvisationen spänner av: ”Det 

kommer spontant från kroppen och det blir hur bra som helst!” säger hon. Informant 3 

anser att eftersom det inte finns några förväntningar på hur framförandet kommer att låta 

så kan sångarna spänna av och kan därför prestera utifrån optimala förhållanden. 

Sammanfattningsvis så menar informant 3 att texten är budbärare för hur man bör 

frasera och att texten ska användas som ett verktyg för att styra uttrycket. Hon hävdar 

också att förväntningar kan påverka framförandet och att ackompanjatörer har möjlighet 

till ett förhållningssätt som är öppen för att märka vad sångaren behöver och anpassar sitt 

pianospel därefter. Informant 3 menar även att samspelet och tilliten mellan båda parter 

är viktigt för att framförandet ska bli bra. Hon nämner att en fungerande dialog är 
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väsentligt. Enligt henne så kan energi både ges och tas ifrån pianot. Om ackompanjatören 

är investerad i musiken får hon som sångare energi. 

 

5.7 En frilansande sångare och låtskrivare med många 

lärargärningar.  – informant 4 

Informant 4 är i den tidiga 30-års åldern och är en multiinstrumentalist. Hon har gått på 

musikgymnasium, folkhögskola med sång som huvudinriktning samt studerat på 

pop/rockämneslärarutbildningen i Musikhögskolan i Malmö. Numera jobbar hon inom 

olika musikpedagogiska arbetsplatser. Hon jobbar som musiklärare på kulturskola med 

ensemble och låtskrivarkurser samt i ett gymnasium där hon undervisar inom estetiska 

programmet med musikinriktning. Hon har bland annat framfört musik inom olika 

afrogenrer samt batucada. I samband med att informant 4 började gymnasiet började hon 

även att spela piano. Utöver hennes lärargärning är informant 4 även körledare och 

frilansande sångare på event.  

Som frilansande sångerska så får informant 4 uppdrag både som mingelmusiker 

och uppdrag där publiken lyssnar mer aktivt på det musikaliska framförandet, såsom dop 

och vigslar, och uppdrag när publiken lyssnar mindre aktivt som mingelsångerska. På 

spelningar där hon har en publik som lyssnar aktivt på musiken vill hon bestämma i förväg 

hur hon vill ha vissa delar. En av anledningarna till detta är att informant 4 känner att hon 

behöver leverera en produkt till hennes betalande kund som ska hålla en viss standard 

samt att hon har en viss idé med låtens form, frasering och uppbyggnad. Som 

mingelmusiker säger informant 4 att hon är lösare i sina bestämmelser och då är det inte 

lika viktigt med bestämda detaljer. Hon understryker även däremot att även om vissa 

bestämmelser har gjorts i förväg är det viktigt att för henne att ha lite svängrum ifall 

omständigheterna skulle förändras. Exemplet som nämns är att publiken eller stämningen 

behöver något annat. 

När informant 4 får en fråga angående ackompanjatörens utrymme för 

omharmonisering utgår hon utifrån att de flesta pianister gör det. Det som är avgörande 

för hennes åsikt kring omharmonisering är i vilket mått det används samt om det tillför 

låten någonting. Hon anser att så länge de valen som ackompanjatören väljer att göra i 
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stunden är av smakfull karaktär och om hon känner sig trygg i sångens form så är hon 

bekväm med det. Informant 4 nämner även att omharmonisering blir känsligare för henne 

ju mer aktivt lyssnande det är på framförandet. Ett större fokus från publiken ställer ett 

större krav på ackompanjatörens harmoniska val. 

När samtalet kommer till text och dess betydelse för informant 4 så nämner hon 

att hon oftare får inspiration utifrån den tonande musiken än texten, men understryker att 

texten är viktig och att den måste samspela med musiken och uttrycket. Hon säger även 

att det är viktigt att sångare reflekterar kring vad det är de sjunger om och att jobba aktivt 

med interpretation. 

När intervjun diskuterar samspel så nämner informant 4 att det är viktigt för henne 

att den är ömsesidig och att hon uppskattar en ackompanjatör som är lyhörd för hennes 

förändringar och idéer. Det är viktigt att följa och ta in varandra, ”det blir ett bättre 

resultat” om båda musiker lyckas med detta. Som exempel på samspel nämner informant 

4 dynamik. Om hon börjar sjunga i en pianonyans och pianisten inte märker av det så 

känner hon att samspelet inte är som hon hade önskat. Informant 4 säger också att i detta 

format med enbart sång och ackompanjemang finns det stora möjligheter att ta för sig 

större uttrycksmöjligheter, särskilt när det kommer till puls. Exempel som nämns är att 

ritardando eller fermat blir mer attraktiva musikaliska uttryck. 

Informant 4 jobbar mycket med frasering, i synnerlighet med att variera rytm. 

Hon nämner att det är ett sätt att göra musiken mer levande och att göra uttrycket mer 

personligt. 

När informant 4 själv är pianoackompanjatör åt sina sångelever så fokuserar hon 

på timing och stabilitet och väljer att ge upp vissa aspekter inom pianospelet i förmån för 

extra fokus på eleven. Hon vill lägga så lite fokus som möjligt på sitt eget pianospel och 

lyssnar hellre aktivt på sångeleven efter eventuella förändringar och följer eleven genom 

dessa förändringar. Informant 4 anser att det är viktigare att pianisten följer sången lite 

mer och att hon ser en stor fördel med att sångaren ska känna sig fri i sitt uttryck.  

För att sammanfatta informant 4s tankar så menar hon att när hon är 

ackompanjatör använder hon ett verktyg där hon väljer att ge upp en mer komplicerad 

pianostämma i förmån för mer fokus på sångaren. Hon anser även att det är en stor fördel 

med att sångaren ska känna sig fri i sitt uttryck som förhållningssätt som ackompanjatör. 
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Hon menar också att text och musikaliskt uttryck bör hänga ihop och att det är viktigt att 

reflektera över vad som egentligen uttrycks i musiken. Informant 4 är positivt inställd till 

om ackompanjatörer är lyhörd för hennes förändringar och förändrar sitt pianospel 

därefter. 
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6. Jämförelse mellan studiens data och 

tidigare forskning samt egna reflektioner 

och slutsatser. 

I följande kapitel kommer data från studien ställas mot vad litteraturen säger. Jag kommer 

att lyfta fram gemensamma teman från resultatet, diskutera detta och dra slutsatser utifrån 

min egen analys. 

 

6.1 Textens innebörd 

Alla informanter har nämnt att texten är ett centralt verktyg för dem. Studien antyder 

däremot att texten används olika mycket, av olika personer, på olika sätt. Två exempel 

bland informanterna är informant 2 och informant 4. Informant 2 säger under intervjun 

att det är ”texten som fött sången” och därför går han till texten för att hitta ledtrådar till 

hur han bör förhålla sig pianistiskt. Informant 4 däremot anser att den mesta av hennes 

inspiration och känslouppfattning kommer ifrån den tonande musiken och mindre ifrån 

texten. Informant 4 lägger vikt på att hon inte anser att texten är mindre viktig utan att det 

är viktigt att fundera över vad det är hon sjunger och arbeta aktivt med interpretation.  

Informant 1, 2 och 3 verka dela liknande uppfattningar angående texten och hur 

den bör användas. Det framgår under intervjun med informant 4 att även hon reflekterar 

kring texten, men att det nödvändigtvis inte är samma typ av arbetsprocess som övriga 

informanter använder sig utav. Det går alltså att säga utifrån studiens resultat att alla 

informanter reflekterar kring vad texten handlar om och låter det speglas i framförandet.  

Moore (1984), Spillman (1985), Tobin (1956) och White (2010) förespråkar att 

ackompanjatören bör veta vad sången handlar om. Moore och Spillman förespråkar att 

varje ny instudering av en sång bör börja vid texten. Moore skriver följande om hur text 

och ackompanjemang hänger samman: 

 

The accompaniment to every good song paints a picture or evokes a mood which 

is inspired by the words. The composer did not write the vocal line first and then 

fill in the piano part afterwards; they were both born at the same time. Therefore, 



   

 

51 

 

the accompanist and the singer, the one no less than the other, owe all to the 

words and depend on the words to guide them. (s. 32) 

 

Moore menar att både sångare och ackompanjatör är båda lika skyldiga att veta textens 

innebörd och att förlita sig på texten för att leda dem båda i rätt riktning. Både Spillman 

och White håller med Moore i sina respektive texter. Spillman (1985) har skapat en 

checklista i tjugo steg där han föreslår en arbetsmetod för alla typer av sånger där de första 

fyra stegen handlar om att analysera texten. White (2010) skriver i sin avhandling att en 

förståelse för texten kan öppna upp för nya perspektiv och tolkningar av musik som finns 

inom en standardrepertoar samt att medvetenhet kring sångtexten ger ackompanjatören 

ett extra verktyg till att förbättra sången. Följande citat speglar denna tanke: “knowledge 

of lyrics thus provide the accompanist with an additional tool to enhance a vocalist’s song 

presentation and match the vocalist’s mood” (s. 55). 

Något som skiljer sig åt mellan White och Spillman är att flera informanter inom 

Whites studie anser att man inte behöver veta vad varje ord betyder, utan ibland räcker 

det med att veta sångens budskap och känslostämning. Det är svårt att veta den exakta 

anledningen bakom denna skillnad och konsekvenserna för framträdandet om musikerna 

vet exakt vad varje ord betyder eller inte. En anledning skulle kunna vara egna 

preferenser. En annan möjlig anledning är genreskillnad och vad det innebär praktiskt för 

text och sång. White behandlar enbart jazzmusik i sin avhandling där man ofta sjunger på 

engelska. Inom den västerländska konstmusiken förekommer fler språk såsom italienska, 

tyska och franska. Engelska är ett mer talat och förstått språk i världen och de musiker 

som är verksamma inom jazz förstår ofta texten snabbt medan musiker verksamma inom 

konstmusik ofta arbetar med ett mer främmande språk för både sångare och 

ackompanjatör.  

 

6.2 Kunskapsbanker och ramar för improvisation 

Både informant 1 och 2 som är pianister nämner i sina respektive intervjuer att när de 

improviserar så använder de en typ av kunskapsbank. Båda antyder att denna bank 

innehåller samlad kunskap från tidigare musikaliska erfarenheter som de kan återanvända 

i nya kontexter. Det som framkom under analysen var att användningen av denna bank 

skiljer sig avsevärt åt mellan båda informanterna. Informant 1 som är verksam inom 



   

 

52 

 

gehörsbaserade musiktradtioner använder sig utav sin kunskapsbank i varje musikaliskt 

möte medan informant 2 som är verksam som klassisk ackompanjatör använder sin 

kunskapsbank i mer strikta förhållanden. Denna kunskapsbank verkar användas på olika 

sätt. De former som togs upp var bland annat omharmonisering, byte av underdelning och 

val av ackordsläggningar. 

Informant 1 ser det som en självklarhet att omharmonisera en sång då noterna 

bara är en skiss för honom och att ”allting som finns bakom [pappret] är ju det som gör 

så att det blir musik” (informant 1). Han finner mycket nöje i att få arrangera musiken i 

stunden och anser att framförandet blir mer levande. De ramar som informant 1 måste 

förhålla sig och ta hänsyn till under sin improvisation verkar vara samspelet med sångaren 

samt sammanhanget och genre. Under intervjun med informant 4 som är sångare nämner 

hon att smakfullhet och trygghet i formen är två aspekter som en pianist bör ta hänsyn till 

vid omharmonisering. Hon menar att pianisten inte bör improvisera så pass fritt att hon 

blir förvirrad samt att improvisationen måste tillföra sången någonting enligt informant 

4. Rizzo (2002) varnar för oavsedda utmaningar för sångaren som konsekvens av vårdslös 

omharmonisering och menar att särskilt tonartsfrämmande ackord bör användas försiktigt 

då det utmanar sångarens gehör, även om valet av ackord är musikaliskt tilltalande. Rizzo 

antyder att stämföringen blir viktig för att ge sångaren ett tryggt tonalt centrum att utgå 

ifrån samt att pianisten bör vara extra varsam med ytterstämmorna då det är den stämman 

som är mest framträdande. Tobin (1956) anser att det finns lika många sätt att 

omharmonisera som det finns pianister i världen och att varje pianist måste hitta sin egen 

referensram: 

 

No one can give you rules in the matter except yourself: and the wisdom of your 

self-made rules will depend upon what you know, the amount of your experience 

and the care and zeal with which you use your ears and make them a reliable and 

final court of appeal. You will come to recognize that almost everything depends 

upon the character of the song…and you might do this because your confidence 

had increased and you felt that variety was desirable and that the changing 

harmonies quickened the harmonic march hand helped you more effectively to 

build a better climax. (s. 41) 

 

Tobin (1956) menar alltså att det är pianisten själv som bestämmer sina egna regler och 

att dessa kommer genom aktivt lyssnande och erfarenhet. Jag ser en koppling till att de 
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kunskapsbanker och referensramar som informant 1 och 2 har byggt upp under sina 

musikaliska karaktärer har framkommit på just detta sätt. 

 Ramarna för improvisation för informant 2 är mycket stramare. Som klassisk 

ackompanjatör kan han inte ”förändra det harmoniska förloppet för mycket” (informant 

2). Utrymmet för improvisation i informant 2s vardag finner han inom avsedd 

operaimprovisation samt klaverutdrag. Inom spel av klaverutdrag tar informant 2 sig 

friheten att fylla ut notbilden med sina egna musikaliska initiativ på de ställen där han 

anser att notbilden inte speglar musiken på ett trovärdigt sätt. Det kan handla om att 

dubblera ackordsgrepp, ta fram en stämma som inte är noterad eller att oktavera 

basstämmor. 

 

6.3 Samspel och flexibilitet 

Det sånginformanterna har gemensamt är att de båda antyder att trygghet är en 

förutsättning för ett bra repetitionsklimat och framförande. Denna trygghet verkar grunda 

sig på ett flertal aspekter. Informant 3 nämner att en känsla av trygghet från alla 

inblandande musiker är essentiellt för henne. Informant 4 känner att bestämda detaljer i 

musiken inför ett framförande ger henne en trygghet samt att hon vill känna sig trygg i 

sångens form oavsett vilka improvisationer ackompanjatören väljer att göra. Även 

informant 1 som är pianist nämner att tillit är viktigt mellan sångare och honom – att 

sångaren vågar lita på informant 1s erfarenhet och intuition. 

Alla informanter nämner att samspel i någon form är väsentligt för musiken eller 

att de aktivt lyssnar på sin medmusiker. Informant 1 och 2 som är pianister antyder att de 

lyssnar aktivt på vad deras medmusiker vill ta vägen på ett flertal sätt. Informant 3 anser 

att energi kan ges och tas ifrån pianopallen och informant 4 väljer att förenkla 

pianostämman för att kunna ha fullt fokus på sin medmusiker när hon ackompanjerar. 

Något som pianoinformanterna hade gemensamt var att de utgår ifrån en 

flexibilitet som en grundinställning i sin roll som ackompanjatör. Informant 1 nämner att 

han inte vill bestämma något i förväg, informant 2 är väl medveten om att alla röster är 

olika och anpassar sitt spel därefter. Både Moore (1984) och Rizzo (2002) hävdar att en 

ackompanjatör måste kunna smälta in i många musikaliska kontexter och anpassa sig efter 

många olika rösttyper. Även Spillman (1985) antyder starkt att båda musiker bör vara 
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öppna för förändringar och flexibla under framträdandet med följande citat: ”Please do 

not deny yourself the joy to reacting to the impulse of the moment or deny your partner 

the freedom of doing the same.” (364). Spillman finner alltså en glädje när både pianist 

och sångare kan vara öppna för spontana impulser och förändringar under ett 

framträdande.  

Min egen uppfattning kring samspel och flexibilitet, samt musicerande i 

allmänhet liknar Spillmans tankar. Jag finner stor lycka i att vara öppen för förändringar 

under ett framträdande. Med detta sagt så måste förändringarna ske inom vissa givna 

ramar som informant 1 och 4 har diskuterat tidigare i studien. Att variationerna som 

förekommer i framträdandet bör passa in i sammanhanget. Med risk för att låta som ett 

påstående med dubbelmoralisk karaktär vill jag ändå påpeka att det är viktigt att våga töja 

på gränserna som ramarna för variation sätter på musiken. Jag anser att det är viktigt att 

våga experimentera och pröva för att hitta intressanta alternativa harmoniska flöden för 

just den musiken jag studerar in. Sen är det i min mening viktigt att välja en passande tid 

och plats du väljer att experimentera på. Om du till exempel ska spela med en oerfaren 

sångare för första gången så tror jag att det är en fördel om du inte väljer de mest 

dissonanta ackorden, även om ackorden i sig är musikaliskt intressanta i sammanhanget, 

då det kan skapa onödigt mycket nervositet hos en redan nervös sångare. I detta fall 

kanske det är bättre med andra diatoniska ackord om du väljer att spela alternativ 

harmonik överhuvudtaget. 

 

6.4 Diskussion och analys av inspelad musik 

Något som är tydligt i den inspelade musiken över de flesta exempel är det växelspel som 

sker mellan sång och piano. När sångens aktivitet går ner går aktiviteten hos pianot upp 

och vice versa. Detta blir tydligt i form av introduktioner, mellanspel, outron samt att 

sångens frasslut fylls väldigt ofta ut genom en pianoinsats. Tobin (1956) förklarar en 

aspekt i detta samspel då han förespråkar att ackompanjatören bör skapa rytmisk stabilitet 

och spänning när sången har långa, stilla toner. Även Rizzo (2002) hänvisar till hans 

personliga regler när det kommer till utfyllnader inom ackompanjemang. Följande citat 

är en utav de reglerna han nämner: 
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 Chording and filling-in should be active when a singer is holding long notes or 

not singing at all, and less volatile when the vocal line is advancing in shorter 

note values. (s. 25) 

 

Rizzo förespråkar alltså ett växelspel mellan sång och piano. Utfyllnader bör användas 

när aktiviteten hos sången är lägre och att ackompanjatören bör vara mer varsam med 

utfyllnader när aktiviteten hos sången är högre. Det enda exempel som skiljer sig ifrån 

denna princip är den klassiska lieden som Schubert har skrivit. Aktivitetsnivån inom 

sången och pianot är densamma genom hela stycket. Man skulle kunna tolka detta genom 

perspektivet att sextondelarna inom ackompanjemanget backar upp sången genom att 

rytmiskt driva sången framåt då sången har ett långsamt tempo. Detta faller i linje med 

vad Tobin (1956) säger om att skapa rytmiskt driv under långa toner. 

Den metriska agogiken inom alla studerade exempel är väldigt flexibel, följsam 

och mjuk. Informant 4 nämner att det finns en stor frihet inom puls i denna konstellation 

och alla studerade musikexempel visar detta. Det går dock inte att säga om detta är något 

som praxis inom all musik inom denna sättning då alla musikexempel har ett mer 

långsamt grundtempo. Det är mycket möjligt att musikstycken med snabbare 

tempokaraktär frångår detta och förhåller sig till helt andra agogiska ramar. 

Exempel på alternativ harmonik skilde sig väldigt mycket åt mellan alla 

musikexempel. Det exemplet som hade flest exempel på alternativ harmonik var Misty. 

Lullaby hade ett tillfälle av alternativ harmonik mot slutet medan Litanei auf das Fest 

aller Seelen inte hade ett enda alternativt ackord. Det har även varit svårt att bedöma vad 

som egentligen är alternativ harmonik när det kommer till Lullaby då det inte finns någon 

uppförandepraxis kring denna låt. Det är mycket möjligt att det enda stället jag ansåg att 

det var alternativ harmonik på under Lullaby är något som är skrivet i originalnoten och 

alltså inte ett initiativ från pianisten i stunden. Med det sagt så visar studiens data att ett 

av målen med alternativ harmonik är att skapa variation i det harmoniska landskapet och 

det tycker jag att Lullaby har lyckats med i takt 63, även om den var inplanerad redan från 

början lyckades den att flytta på mina förväntningar och överraska mig på ett positivt sätt. 

Det är även möjligt att handlingsutrymmet för alternativ harmonik är bunden till genren 
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då studien visar klart och tydligt att jazzexemplet har betydligt fler substitutackord än de 

andra två musikexemplen.  

Även valet av ackordsfärgningar verkar vara bunden till genre då jazzexemplet 

hade flest avancerade färgningar. K-popballaden har som mest någon enstaka septima 

samt 11:or på både moll och dominantackord medan den klassiska lieden har många 

exempel på omläggningar utav ackord för att skapa stegvisa basgångar. Gränserna mellan 

genrerna är däremot inte helt självklara. Det förekommer vanliga treklanger i 

jazzexemplet i takt 13 och 17 samt att lieden innehåller ett tritonussubstitut i takt 5 som 

är väldigt typiskt inom jazz. K-popballaden har även sin del av ackordsomläggningar för 

att skapa stegvisa basgångar som är vanligt inom klassisk musik samt några ii-V-I 

kadenser som är en stapel inom traditionell jazzharmonik. 

Jag hittar ingen tydlig koppling mellan litteratur och introduktion och avslut på 

de musikexempel jag har studerat. Den enda koppling jag hittar är att i Lullaby används 

en pianomelodi stämförd i sexter i både introduktion och avslut. Rizzo (2002) förespråkar 

att sexter är ett bra verktyg för att skapa en fyllig introduktion vilket Lullaby är ett 

exempel på. 

Friheter inom stämföringsprinciper av ackompanjemang verkar variera mellan 

genre och pianist. Smiths stämföring i Misty är inte lika sammanhållen som Bjelland i 

Litanei auf das Fest aller Seelen. Informant 3 nämner att han som klassisk ackompanjatör 

inte kan förändra det ”harmoniska förloppet”. 

Det går att argumentera att Smith och Bjelland har olika mål med vad de vill att 

deras ackompanjemang ska uppnå. Bjelland i sin tolkning utav Schuberts pianostämma 

vill vara trogen originalet genom att spela som det står noterat då uppförandepraxis 

förespråkar detta medan Smith har större friheter i sin stämföring och harmoniska palett 

då jazztraditionen förespråkar förändringar av originalnoten. Rizzo (2002) menar att 

korrekt stämföring skapar en tonal trygghet för sångaren att luta sig på och detta verkar 

manifestera sig på olika sätt inom musikexemplen. Den harmoniska tryggheten i Misty 

verkar finnas i Smiths vänsterhand då han spelar ett typ av stridekomp. Den harmoniska 

tryggheten i Litanei auf das Fest aller Seelen verkar finnas i alla tätt stämförda 

sextondelsarpeggion som Bjelland spelar. Den harmoniska tryggheten i Lullaby verkar 
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finnas i de rytmiska fjärdedelarna som spelar hela, fylliga ackord. Den harmoniska 

tryggheten  verkar kunna uppfyllas på olika sätt beroende på genre. 

 

6.5 Fokus på musiken, inte på noterna 

Något som blev uppenbart under min analys var att informanterna antyder att de inte 

fokuserar på vad som ska göras, utan att de fokuserar på vad som ska förmedlas. Alla 

antyder att speltekniska bekymmer och svåra passager inte finns med i deras tankar under 

musikaliska framföranden – det verkar inte finnas plats för det. Det bakomliggande 

arbetet måste ha gjorts innan de kan musicera fullt ut med någon annan. Informant 1 gillar 

att använda kontraster i sitt pianospel. Jag anser att han inte skulle ha en aning om vad 

som skulle kontrastera eller inte om han var för upptagen med att hålla koll på hans egen 

stämma. Informant 2 ser bilder som musiken målar upp – det verkar inte vara en skymf 

av oro för den egna stämman när han musicerar med andra. Informant 3 berättar om hur 

hennes kropp började sjunga utan att hon själv var medveten om det när hennes tankar 

stod stilla på scenen. Informant 4 nämner att hon uppskattar en pianist som är 

uppmärksam på hennes musikaliska intentioner. Den gemensamma tråden jag ser från 

informanterna är att alla är bekväma med det musikaliska materialet. De är så pass 

bekväma med vad som ska göras att de kan ha fokus på allt annat inom framförandet – 

alla verkar lyssna mer än vad de spelar. Detta faller i linje med Moore (1984) då han 

menar att det finns nästintill ingen glädje i musiken om musikerna behöver oroa sig över 

vad som ska spelas. Om det inte finns någon glädje i musiken kommer detta att påverka 

musiken på ett negativt sätt.  

 

6.6 Egna reflektioner över studien 

När jag utformade min studie hade jag hoppats på att hitta fler kopplingar mellan den data 

som genererades i de två olika metoderna för att stärka min studie. Jag tolkar denna 

svårighet som ett tecken på att jag hade kunnat optimera frågeställningen, urvalet och 

intervjuguiden ytterligare för att gynna denna symbios mellan metoderna.  

Det jag ser är många likheter, men även många olikheter mellan de krav som 

ställs inom olika musikstilar. Inom gehörsbaserade musikstilar verkar en utmaning vara 
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att hitta ett sätt att ackompanjera som är trogen det musikaliska materialet samtidigt som 

man tar hänsyn till de musikaliska viljor och identiteter som är inblandade. Att välja 

precis rätt ackordsubstitut som framhäver rätt känsla på precis rätt ställe i texten och 

låten samtidigt som du tar hänsyn till din egen musikaliska identitet som ackompanjatör. 

Inom den klassiska musiken så verkar en utmaning vara att hitta nya och personliga 

infallsvinklar i ett mer strikt musikaliskt material som är bundet till en mer gedigen 

uppförandepraxis. Trots dessa olikheter är likheterna slående, att oavsett genrer verkar 

man använda texten som en ledstjärna för att förmedla ett uttryck och hitta synergiska 

sätt att stötta upp sången på. 

 

6.7 Slutsatser 

De slutsatser jag drar utifrån de resultat som studien har genererat är att en särskild typ 

av växelspel mellan aktivitetsnivån på båda stämmor är att föredra. När aktiviteten hos 

den ena stämman ökar, väljer den andra stämman att backa för att ge plats. 

Utrymmet för alternativ harmonik verkar vara olika mycket i olika genrer och 

musiktraditioner. Den musikstilen som har flest exempel på alternativ harmonik enligt 

denna studie är jazz, sedan K-pop och sist västerländsk konstmusik. Det verkar inte finnas 

några allmänna referensramar på vad som är ”bra” alternativ harmonik, utan dessa måste 

varje pianist skapa själv genom erfarenhet, experimenterande och aktivt lyssnande. 

Texten verkar vara ett gemensamt verktyg för alla inblandade musiker. Alla 

informanter använder texten som ett verktyg och uttrycksmedel som påverkar 

framförandet och repetitionsprocessen. Jag drar även slutsatsen att ramarna för 

improvisation för klassiska ackompanjatörer jämfört med ackompanjatörer inom musik 

som kommer från en gehörstradition är mycket mindre. 

En väg till att utvecklas som ackompanjatör är att utöka sina musikaliska verktyg 

när det kommer till omharmonisering utav en sång är att skapa sig en kunskapsbank. Ett 

annat sätt att utvecklas som ackompanjatör är att aktivt reflektera över vad rösten du 

arbetar med just nu har för möjligheter och hur kan du som pianist få fram den röstens 

bästa egenskaper? 

Genre bestämmer mycket när det kommer till val av ackordläggning och 

ackordsfärgning. Det förekommer däremot influenser av andra genrer inom en given 
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genrekontext. Inget studerat musikexempel inom denna studie var helt isolerad ifrån 

influenser från andra genrer. 

Spelar man ett stycke musik som har en lugnare tempokaraktär verkar det som att 

en flexibel metrik är att föredra framför en striktare förhållning till det statiska tempot. 

Studien är inte tillräckligt stor för att omfatta musikexempel utav snabbare karaktär och 

därför går det inte att göra en slutsats om detta agogiska förhållningssätt går att översätta 

till all musik med sång och ackompanjemang. 

Tillit till sin partner är avgörande för ett bra repetitionsarbete och framträdande, 

samt att båda musiker bör ha ett flexibelt förhållningssätt och vara öppna för ett mått av 

spontanitet under framförandet. De speltekniska aspekterna kring musiken bör vara så 

pass inlärda och bemästrade att både sångare och pianist kan ha fullt fokus på den musik 

och alla processer som skapas mellan dem. 
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7. Vidare studier 

En möjlig fortsättning på min studie hade varit en mer genrefokuserad och praktiskt 

fokuserad studie. Ett exempel skulle kunna vara hur olika jazzpianister tolkar ett lead 

sheet. Vilka praktiska processer och musikaliska val väljer pianisten att göra? Blir det så 

under framförandet? På vilka grunder baserar sig dessa val på? 

En annan riktning skulle kunna vara att undersöka de sociala faktorerna bakom 

samarbetet i gruppen. Hur ser beslutsprocessen ut mellan medmusikerna? Förekommer 

hierarkier? Om ja, på vilket sätt manifesteras dem? 

En sista riktning jag ger exempel på är att undersöka begreppet ”kunskapsbank” 

ytterligare. Hur ser processerna ut när musiker bygger upp en kunskapsbank av 

musikaliska referenser? Hur används dessa i praktiken? Kan referenserna göras om för 

att passa kontexten bättre eller måste musikern ta referensen som den är? Hur intuitiv är 

denna process? 
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9. Bilagor 

9.1 Intervjuguide för sångare 

1. Hur ser du på rollen som sångare? 

2. Hur förhåller du dig till sångens text? 

3. Vad uppmärksammar du hos din medmusiker under repetition och framförande? 

4. Vad tror du ackompanjatörer uppmärksammar hos dig? 

5. Berättar hur du ser på frasering? 

6. Beskriv dina tankar kring alternativ harmonik (Annan harmonik som används 

istället för den uttalade) 

9.2 Intervjuguide för pianister 

1. Hur ser du på rollen som ackompanjatör? 

2. Hur förhåller du dig till sångens text? 

3. Vad uppmärksammar du hos din medmusiker under repetition och framförande? 

4. Vad tror du sångare uppmärksammar hos dig? 

5. Berätta hur du ser på ackordsläggningar? 

6. Beskriv dina tankar kring alternativ harmonik (Annan harmonik som används 

istället för den uttalade) 

7. Vad är dina tankar om fills? Hur använder du dem? Kan du ge praktiska exempel 

på detta?  

 


