
 

 

 

 

 

Bodapolska, slängpolska och finnskogspols 

 

En komparativ analys av tre tretakter i svensk folkmusik 

 

Hanna Lenander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats VT22 

Uppsala universitet 

Musikvetenskap 

Handledare: Thomas von Wachenfeldt  



 

 

Abstract 

In this comparative analysis of three kinds of traditional Swedish 
3

4
-measure music, three 

different tunes, representing three groups of tunes within the genre respectively (the groups 

bodapolska, slängpolska and finnskogspols), are analysed in two ways. First, a quantitative 

analysis of the song's beat, which is discussed in relation to the concept of asymmetrical beat, 

measure, tempo, and the subjective experience. Second, a listening analysis that takes point in 

the experience of the music, and the “musical landscape” it creates. This musical landscape is 

examined using the metaphor theory of musical forces described by Steve Larsson, combined 

with the three-dimensional model applicable to Swedish traditional music, developed by David 

Kaminsky. These two parts are then synthesised and the advantages of the use of metaphor 

theory for discussing phenomena in Swedish traditional music is presented. 
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1. Inledning 

Folkmusiken i Sverige kan sägas präglas av den breda floran av musik i tretakt. En majoritet av 

den upptecknade dansmusiken utgörs av tretaktsmusik, allt från vals till hambo, mazurka och 

kanske framför allt den stora variationen av polskor. Polskorna är alla dansmusik i tretakt, men 

att mer specifikt än så definiera vad som är gemensamt för polskorna är svårt eftersom 

variationerna i puls, markeringar och rytm är så stora. Många låtar går under namnet polska 

med svänget, hur de låter och känns, samt vilken dans som passar till kan varieras i oändlighet. 

En polska kan kännas nästan meteronomiskt jämn med tydlig och taktfast puls samtidigt som 

en annan polska, kanske till och med från samma geografiska område, kan vara så ojämn och 

asymmetrisk att det blir svårt att tala om takt eller puls på ett meningsfullt sätt.  

 Ale Möller, en framträdande artist på folk- och världsmusikscenen, har för Mats 

Johansson beskrivit folkmusikvärlden på följande sätt i en intervju från år 2000: ”du måste 

kunna spela i tretakt på 30 olika sätt o stilistiskt veta vad det är som skiljer en uppländsk 

bondpolska från en hambo eller en bodapolska, eftersom dom på noter ser likadana ut”1 Tre av 

dessa, enligt Möller, trettio olika sätt att spela tretakt är det som står i centrum i denna uppsats. 

 

1.1. Syfte och frågeställning 
Tretakten i polska kan alltså se väldigt olika ut och låta väldigt olika beroende på vilket sorts 

polska som spelas. På så vis skapar musiken förutsättningar för olika typer av rörelse till den 

musik som spelas och därmed kan även danserna variera stort. I fokus för denna uppsats är tre 

låtfamiljer som skiljer sig mycket från varandra, men som alla går under namnet polska. Syftet 

med denna uppsats är att med hjälp av teorier och begrepp från olika discipliner, som 

metaforteorin samt folkdans- och folkmusikforskning, få en bättre förståelse för de olika 

musikaliska miljöer som låtarna skapar. På så vis är det möjligt att djupare förstå hur en så pass 

tydligt definierad låttyp – polska, folklig dansmusik i tretakt – kan få en så stor intern variation 

av både danstyper och låttyper. Detta kan sammanfattas i två forskningsfrågor: 

• Hur ter sig tretakten i de exempel som valts ut från låtfamiljerna bodapolska, 

slängpolska och finnskogspols? 

• Hur kan den musikaliska miljö som dessa ger upphov till beskrivas med hjälp av 

metaforteoretiska begrepp? 

 

 
1 Mats Johansson, ”Svensk folkmusik som samtidskulturell uttrycksform. En diskussion om stilbegreppets användning och 
innebörd”, Norsk Folkemusikklags skrift (2004), s. 25. 
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1.2. Teori och begrepp 
En utgångspunkt för metaforteori inom musikvetenskapen är att människor använder metaforer 

som hjälpmedel för att förstå koncept som är avancerade eller svårgripbara. Ett exempel på 

detta, som Steve Larsson har undersökt i sin bok Musical Force, är att musik ofta förstås som 

rumsliga landskap, rörelser eller krafter.2 Musikens temporalitet, att den hela tiden uppstår och 

försvinner i varje ögonblick, är för oss svårt att omfatta och därför förstår vi den inte som 

temporal utan som spatial, rumslig. Exempel på detta är utsagor som ”nu kommer refrängen”, 

vilket antyder att refrängen kan ses som en plats som är i annalkande eller ”melodin 

klättrar/faller” där musiken som ett objekt som kan röra sig i olika riktningar.3 Detta blir ett sätt 

för oss att lättare kommunicera om var vi hör som lyssnare, eller vad vi spelar som musiker. 

Spatialiteten, menar Larson, är dock inte enbart ett kommunikationsmedel utan påverkar hela 

vårt sätt att förstå musik. Förståelsen av musik som rörelse sätter sig i våra kroppar och märks, 

skriver Larson ”whenever we dance to a piece, whenever we communicate the impact of a 

passage by making a gesture with our arms, or whenever we sway imperceptibly to an engaging 

rhythm”.4 Den spatiala förståelsen av musik är vad Larson ägnar sin bok åt. Han ser musiken 

som krafter som likt de fysikaliska krafterna kan påverka kroppar i olika riktning och på olika 

sätt, där två exempel är magnetism, en slags dragningskraft i rytm eller melodi, och gravitation, 

en slags tyngdkraft i rytmen eller melodin. Robert S. Hatten, som skrivit förordet till boken 

Musical Force, har även utvecklat Larsons modell och fokuserat mer på musikens agens i 

rörelsen, samt utvecklat kraftsystemet ytterligare och förtydligat en del implikationer med 

modellen.5 Dessa begrepp, både Larsons och Hattens utveckling, används utförligare främst i 

undersökningens andra del, för att förstå hur det musikaliska materialet påverkar den 

musikaliska miljön.  

 Larson skriver sin bok i en amerikansk kontext och exemplifierar med allt från barnvisor till 

jazz och konstmusik, men en förståelse av även svensk folkmusik som rumslig går att hitta i 

den svenska kontexten. David Kaminskys artikel ”Total Rythm in Three Dimenions: Towards 

a Motional Theory of Melodic Dance Rythm in Swedish Polska Music” är ett exempel på denna 

syn på folkmusikens rumsliga och kroppsliga aspekter. Denna text är även den andra pelaren 

som denna uppsats vilar på utöver Larsons bok. Kaminsky fokuserar på ett slags rumslighet i 

den traditionella dansmusiken, men snarare konkret än metaforiskt. Utifrån intervjuer han hållit 

 
2 Steve Larson, Musical Force: Motion, Metaphor, and Meaning in Music (Bloomington: Indiana University Press, 2012), s. 
20-21. 
3 Larson 2012, s. 67-68. 
4 Larson 2012, s. 30-31. 
5 Robert S. Hatten, “Musical Force and Agential Energies: An Expansion of Steve Larson’s Model”, Music Theory Online, vol. 
18, nr. 3 (2012).  



3 

 

framför allt med musiker som spelar till dans gör han en beskrivning av tre kommunikativa 

mekanismer (iteration, metafor och sympati) samt fyra för musikern variabla parametrar (puls, 

viskositet, lutning och svikt) som justeras efter vilken typ av sväng som musikern vill förmedla 

till dansarna. De tre mekanismerna påminner en del om några av Larsons musikaliska krafter. 

Den första parametern ”iteration”, alltså upprepning, innebär en slags trygghet förmedlad från 

musikern vilket ger dansarna ett förutsägbart mönster att agera utifrån. Här pekar Kaminsky på 

den kognitivt biologiska faktorn och skriver att upprepningen påminner om en ”locomotion”, 

en förkroppsligad kunskap om synkroniserade fotsteg som vi upplever intuitivt. Ett upprepat 

musikaliskt mönster talar till den mänskliga erfarenheten av framåtskridande, som i sig är en 

komplex helkroppsaktivitet, vilket avspeglas i musiken. Iterationen behöver nämligen inte vara 

exakt upprepande, endast något som påminner en om tidigare gester kan räcka för att inducera 

”locomotion” hos lyssnaren.6  

 Kaminskys andra mekanism, metafor, har en del att göra med metaforteori men hänvisar inte 

direkt till den traditionen. För Kaminsky handlar detta mer om den bokstavliga betydelsen av 

ordet metafor att göra – man säger en sak (musikaliskt) men menar något annat (dansmässigt). 

Här för han ett resonemang om att melodisk metaforik inte är gällande för traditionell 

dansmusik, utan att man snarare metaforiskt kan signalera rörelse med hjälp av timbre – till 

exempel drar övertonsrika anslag (som uppstråk), enligt Kaminsky, dansaren uppåt medan en 

mindre övertonsrik klang har en tydligare botten och trycker dansaren nedåt. Kaminsky lägger 

i sin artikel större tonvikt vid den tredje mekanismen, sympati. Detta menar han är en mer 

komplex variant av metafor, där dansaren och musikern gör rollövertaganden för att leva sig in 

i den andres kropp och därmed förstå deras intention. Här kopplar Kaminsky återigen in den 

biologiska faktorn, att vi genom spegelneuroner är förprogrammerade att imitera varandra utan 

att nödvändigtvis vara medvetna om det. Det musikern och dansarna gör med sina kroppar 

kommer alltså att återspeglas i motparten och det är kanske inte alltid helt enkelt att avgöra vem 

som initierat det.7 

 

1.3. Metod och disposition 
Undersökningen av de tre utvalda låtexemplen är uppdelad i två delar som skiljer sig något i 

metodvalet. Den första delen besvarar den första frågan hur tretakten ter sig i de tre olika 

exemplen, och går under rubriken 2.1. Puls och takt. Här har jag valt att undersöka pulsen, 

 
6 David Kaminsky, “Total Rythm in Three Dimensions: Towards a Motional Theory of Melodic Dance Rhythm in Swedish 
Polska Music”, Dance research: The Journal of the Society for Dance Research, vol. 32, nr. 1 (2014), s. 51-52. 
7 Kaminsky 2014, s. 53-54. 
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tretakten och framför allt taktdelarnas längd genom att i ljudbehandlingsprogrammet Cubase 

manuellt markera pulsen så som jag upplever den. Efter det mäts avstånden mellan punkterna 

som markerats ut i millisekunder och sammanställds i en lista med varsin kolumn för första, 

andra respektive tredje slaget i takten, samt en kolumn med summan av dessa tre slag, alltså 

varje takts hela längd. Utifrån detta genereras grafer som visar hur slagens längd varierar låten 

igenom, vilka presenteras och diskuteras i undersökningens första del.   

 Undersökningens andra del går under rubriken 2.2. Lutning och viskositet, vilket har en 

mer tolkande karaktär. Här utgår diskussionen från den egna lyssningen och upplevelsen av 

vilken typ av miljö musiken skapar för lyssnaren, och därmed i förlängningen en eventuell 

dansare. Denna del av undersökningen är därmed svårtillgänglig om inte läsaren själv har 

lyssnat på musiken. Därför uppmuntras läsaren att under denna del ha musiken närvarande i 

läsningen. Här beskrivs musiken med Larssons metaforteoretiska begrepp från boken Musical 

Force och diskuteras tillsammans med Kaminskys beskrivningar och på så vis undersöks den 

miljö som musiken skapar i detalj. Även om metaforteori till namnet kan tyckas abstrakt är 

poängen med denna teori att den skapar en slags konkretiserad, fysisk form av musiken som 

kan undersökas i sin egen rätt. Detta avslutas med en diskussion om hur detta kan upplevas 

subjektivt utifrån min egen lyssning av låtarna. 

 De två delarna i undersökningen är komparativa och jämför därmed de tre låtexemplen 

löpande med varandra under de olika rubrikerna. Tema efter tema undersöks alltså låtarna i 

relation till varandra utifrån puls, takt och slaglängd i första delen, samt upplevelse, känsla, 

musikalisk miljö i andra delen. Genom att hela tiden skifta perspektiv mellan låtarna är tanken 

att skillnader och likheter visas upp efter hand, där de mest utmärkande dragen sedan 

syntetiseras under en tredje rubrik, 2.3. Sammanfattning. Uppsatsen avslutas sedan med en 

diskussion där resultatet från denna undersökning jämför med tidigare forskning och lyfts upp 

i ett bredare sammanhang. 

 

1.4. Avgränsning och material 
Denna uppsats utgår från tre låtfamiljer, bodapolska, slängpolska och finnskogspols, tre låttyper 

som av Kaminskys informanter lyfts fram som punkter som ligger långt från varandra på 

’polskespektrat’. För den komparativa analysens skull har tre exempel valts ut som kan ses som 

representativa för respektive låtfamilj. Det finns många låtar som skulle kunna passa för den 

här analysen, men dessa tre har valts ut av två anledningar, dels deras tillgänglighet, dels deras 

likvärdighet. Tillgängligheten är viktig eftersom analysens andra del är nästintill avhängig en 

lyssnande läsare, därför har låtar valts som är utgivna på skivbolag och som finns på flera olika 
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strömningsplattformar (t. ex. Youtube och Spotify). Därtill underlättar även låtarnas 

likvärdighet, de är ungefär lika långa (32-takter med repriser) och består alla av sammansatta 

motiv om fyra takter, som bildar en A-del (8 takter som repriseras) och en B-del (8 takter som 

repriseras). Därmed blir det lättare att jämföra de musikaliska egenskaperna, eftersom motiven, 

de musikaliska idéerna eller ’gesterna’ är av likvärdig längd i alla tre låtarna. Vidare spelas de 

tre låtarna av musiker som är specialiserade på den tradition som låtarna spelas inom.  

   Låtfamiljen bodapolskor får här representeras av Jöns Lars fars polska i en inspelning 

med gruppen Boda mollkapell, som på albumet Bodapolskan lever! (där denna låt finns med) 

specialiserat sig på traditionen polskor från Boda.8 Låten spelas i två repriser och består av en 

A-del i A-dur och en B-del i A-moll.  

 

Figur 1. Jöns Lars fars polska, min notation.9 

 

I takt 1-4 hittar vi den musikaliska idé som utmärker A-delen och som sedan repriseras med lite 

variation i takt 5-8. Den enda skillnaden mellan dessa två motiv är sluten (alltså takt 4 respektive 

8), vilka man ofta inom folkmusiksfären benämner som halvslut (takt 4) respektive helslut (takt 

8). Även B-delen går att dela in i två fyrtaktsmotiv, men här skiljer sig motiven något mer än i 

A-delen. Takt 9-12 består av en slinga om två takter som repriseras, vilket leder upp till de sista 

fyra takterna 13-16 som blir både ett kontrasterande avslut men även öppnar för en återvändo 

till durtonaliteten i A-delen. Jag har här valt att notera låten i 9/8-takt, då jag tycker att det är 

enklast att läsa. Eftersom detta är en asymmetrisk polska är dock inte valet av taktart helt 

självklart, vilket jag utvecklar mer i nästa avsnitt, forskningsöversikten.  

  Låtfamiljen slängpolska får representeras av en polska efter Jöns Andersson Ryberg som 

kallas ”Flickorna dansa på tå” eftersom det är textraden som kan sjungas till de första fyra 

takterna. På sitt album skånska låtar spelar Jeanette Eriksson denna, tillsammans med andra 

 
8 Boda är en liten ort i Dalarna som gett upphov till denna låtfamiljs namn. 
9 Boda Mollkapell, ”Jöns Lars fars polska”, Bodapolskan lever!, Boda Mollkapell, 2020. 
https://www.youtube.com/watch?v=1G5yQXnjtG8  

https://www.youtube.com/watch?v=1G5yQXnjtG8
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låtar från samma område, även om ”Flickorna dansa på tå” finns i många varianter och är spridd 

i nästan hela Sverige.10 Varianten efter Jöns Andersson Ryberg som Eriksson spelar har en 

struktur som liknar föregående låt, med A-delen bestående av ett motiv som spelas två gången 

med olika halvslut respektive helslut (takt 1-8). 

 

 

Figur 2. ”Flickorna dansa på tå” efter Jöns Andersson Ryberg, min notation.11 

 

B-delen består här av ett kontrasterande motiv om 4 takter (takt 9-12) som sedan följs av motivet 

som återfinns i A-delen. I fallet med slängpolskan är valet av taktart inte lika komplicerat som 

för de andra två låtarna, takten är en ganska tydligt upplevd 3/4-takt med en stark 

åttondelsunderdelning. Tonarten A-dur och det melodiska materialet tillåter dock en stämning 

av fiolen i AEAE (istället för standardstämningen GDAE), vilket gör det möjligt för Eriksson 

att ha flera medljudande strängar till melodin som skapar ett lite större sound än vanligt. 

 Representant för finnskogspols är här en polska efter Jon Andersson som härstammar från 

gränstrakterna mot Norge, där denna låttyp förekommer mest. Även denna har en A-del med 

ett fyra takter långt motiv som upprepas med olika halvslut och helslut och B-delen inleds med 

ett kontrasterande fyra takter långt motiv som, likt föregående låt, följs av motivet från A-delen. 

 

Figur 3. Polska efter Jon Andersson, min notation.12 

 
10 Se till exempel spridningen på Folkwiki där notationer finns på varianter från Hälsingland, Östergötland, Medelpad och 
Sörmland utöver Skåne: http://www.folkwiki.se/Musik/1847 [hämtad 22-02-07]. Oftast är A-delen lik denna variant, medan 
störst skillnad finns i B-delen. 
11 Jeanette Eriksson, ”Flickorna dansa på tå efter Jöns Andersson Ryberg”, låtar på skånska. (Nordic tradition, 2001). 
https://www.youtube.com/watch?v=6H3M_Jl5HQo 
12 Berglund, Mats & Håkansson, Göran. ”Polska efter Jon Andersson 2”. 24 polsdanser från Finnskogen (Nordic Sound, 2002). 
https://www.youtube.com/watch?v=gvaB44COjZI 

http://www.folkwiki.se/Musik/1847
https://www.youtube.com/watch?v=6H3M_Jl5HQo
https://www.youtube.com/watch?v=gvaB44COjZI
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Även om strukturen i denna låt vid det här laget kanske känns bekant, torde läsaren märka en 

diskrepans mellan vad som ses i noterna och vad som hörs. Detta är, precis som Jöns Lars fars 

polska, en asymmetrisk polska där taktdelarna alltså inte är lika stora. Det finns många sätt att 

notera detta fenomen, men i det här fallet är det svårt att välja ett som verkligen representerar 

det som hörs i musiken. Detta kan noteras i 2½/4-takt13, 3+3+2
16

-takt eller 4+3+2
16

-takt bara för att 

nämna några.14 Jag har dock valt ¾-takt i detta exempel, då jag tycker att det lättare ger en 

överblick av låtens struktur. Den typ av ”accelererande puls” som finns i den här låtfamiljen 

och hur den ter sig i just detta fall undersöks noggrannare i nästa avsnitt. 

 

1.5 Forskningsöversikt 
Att på ett strukturalistiskt sätt analysera och tolka folkmusik i Sverige (och Skandinavien) är 

inte det vanligaste angreppssättet,15 men en del exempel finns. Analyserna har genom åren 

gjorts på flera olika sätt, men det är kanske främst under de senaste 30 åren med den 

teknologiska utvecklingen som det varit möjligt att på ett mätbart sätt beskriva fenomen som 

mikrotajming, mikrointervall och asymmetrisk puls. En förgrundsperson på detta fält är Sven 

Ahlbäck som både skrivit en pedagogisk översikt över de vanligaste låtfamiljerna i svensk 

folkmusik, 16  samt skrivit en analys av den asymmetriska tretakten. 17  I detta översiktliga 

kompendium skapar Ahlbäck visuella representationer av hur pulsen upplevs i olika tretakter. 

Vad gäller polskorna delar Ahlbäck upp dessa i två undergrupper, jämna och ojämna polskor 

och beskriver pulsen med följande visualisering. 

 
13 Så som Einar Övergaard noterade det i den första kända uppteckningen av denna låttyp. 
14 Se till exempel på folkwiki, ”Polska efter Jon Andersson”, där fler exempel på notation tas upp. 
 http://www.folkwiki.se/Musik/2733 [hämtad 22-02-07] 
15 Musiketnologiska och musikpedagogiska undersökningar är de två vanligaste ingångarna till fältet. 
16  Sven Ahlbäck, Karaktäristiska egenskaper för låttyper i svensk folkmusiktradition – ett försök till beskrivning (Norra 
Stavsudda: Kungliga musikhögskolans folkmusikinstitution, 1995). 
17 Sven Ahlbäck, “About Asymmetrical Beat in the Polska” i The Polish Dance in Scandinavia and Poland (Stockholm: 
Svenskt Visarkiv, 2003). 

http://www.folkwiki.se/Musik/2733
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Figur 4. Översikt Ahlbäcks polsketypologi.18 

 

De jämna polskorna [1]-[3] har åttondelsunderdelningen gemensamt. Utöver det kan graden av 

markering på första och tredje slaget variera, i kategori [1] är första och tredje slaget tydligt 

markerade, i kategori [2] är endast första slaget markerat och i kategori [3] är varje slag 

markerat, vilket ger en enmetrisk känsla (de upplevs ”utan takt”). Med hjälp av en s.k. 

’musikdator’ har Ahlbäck mätt ljudvågor och undersökt olika typer av markeringar som skapar 

olika känsla i låtarna. En sådan markering är ”gungmarkeringen” en typ av stråkföring där tonen 

anslås och direkt efter markeras. Dessa är utmärkande för jämna polskor och fungerar som ett 

sätt att påminna om den tickande åttondelsunderdelningen. Denna representeras av ett pulsslag 

med en svans.19 De jämna polskorna kallas även 16-delspolskor och slängpolskan är ett exempel 

på en sådan låttyp. 

Figur 5. Ahlbäck visualisering av gungmarkeringen.20 

 

De ojämna polskorna är uppdelade i tre grupper, en ”vanlig” polska, med betoning på slag ett 

och tre, samt två asymmetriska pulsvarianter. Den ena av dessa två har lång tvåa eller kort etta, 

kategori [5], och den andra har kort trea eller lång etta, kategori [6]. Låttypen med kort etta 

exemplifieras här av bodapolskan och beskrivs av Ahlbäck som att relationen mellan taktslagen 

ofta är ungefär 2:4:3, alltså är andra slaget dubbelt så lång som första, medan tredje slaget är 

 
18 Ahlbäck, 1995, s. 17, 25. 
19 Ahlbäck 1995, s. 14–15. 
20 Ahlbäck 1995, s. 15. 
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medellångt. De exempel på detta som Ahlbäck undersöker i översikten är spelade av Gössa 

Anders från Orsa och påminner sättet som man ofta spelar denna typ av puls i Boda.21 Detta 

visualiserar Ahlbäck på följande sätt. 

 

Figur 6. Ahlbäcks visualisering av kort etta.22 

 

På andra slaget beskriver Ahlbäck att man ofta gör en markering som han kallar accent, 

markerat med det lilla v:et. Detta ger ett ”lyft” på tvåan medan betoningen på ettan och trean 

ger tyngd.23 Detta lyft finns dock inte med i den tredje typen av asymmetrisk puls, kategori [6], 

som Ahlbäck menar är en förskjuten variant av en kort etta. Enligt Ahlbäck gör accenten på 

andra slaget att detta blir extra framträdande och steget är då inte långt ifrån att man börjar 

uppleva denna långa tvåa som en etta, och på så vis tänker han sig att låttyperna med kort trea 

uppstod.24 Denna visualiserar Ahlbäck på följande vis. 

 

Figur 7. Ahlbäcks visualisering av kort trea.25 

 

Dock skriver Ahlbäck att längden på respektive taktslag ofta varierar. I en takt kan förhållandet 

mellan slagen vara 4:3:2, som i fig. 4, för att i nästa takt snarare vara 3:3:2 och senare ändras 

till 3:2:2.26 I exemplet med den finnskogspols som valts ut till denna uppsats görs flera av dessa 

förhållanden aktuella. Dock tycks det särpräglade i denna typ av asymmetrisk puls vara 

accelerationen, att slagens längs minskar succesivt i varje takt. De låttyper som fått mest 

uppmärksamhet i forskningen är de med asymmetrisk puls. Sven Ahlbäck har skrivit en mer 

 
21 Ahlbäck 1995, s. 22. 
22 Ahlbäck 1995, s. 19. 
23 Ahlbäck 1995, s. 17. 
24 Ahlbäck 1995, s. 23. 
25 Ahlbäck 1995, s. 23. 
26 Ahlbäck 1995, s. 24. 
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detaljerad analys av en låt med kort etta och en med kort trea där han utvecklar resonemanget 

om kort trea som en förskjuten kort etta. Han kopplar detta bland annat till placeringen av 

betoningar och hur en viss typ av betoning sammankopplas med taktstart. En förskjutning av 

denna typ av markering skulle då betyda en förskjutning av den metriska upplevelsen.27 

 Mats Johansson har gjort en liknande analys av Per Gudmundssons spel i Rättvikslåten 

”Vårvindar friska”. Han fångar upp den oregelbundna pulsen i spelet, som inte tycks ha en 

gemensam minsta beståndsdel som upprepas, vilket är grundtanken i konstruktionen av 

taktdelar och underdelning. Istället lånar han begreppet ”timeline” från Kofi Agawus 

undersökning av västafrikanska rytmer och föreslår att de melodiska motiven kan ses som en 

egen tidslinje, där varje melodisk händelse sker på ett bestämt tidsligt avstånd från nästa 

melodiska händelse. På så vis ges melodin en bärande roll i musiken metriska uppbyggnad.  

Detta skulle kunna förklara hur Gudmundsson, trots oregelbundenheten i spelet, ändå kan tajma 

motiven nästan identiskt i repriseringen.28 Johanssons analys är mätfokuserad i sin karaktär, 

med grafer och tabeller som inte Ahlbäck använt. Vissa av resultaten tycks även peka mot att 

även folkmusik som upplevs jämnt underdelad, som slängpolska, kanske inte riktigt går ihop 

när man mäter notvärdena i millisekunder. Detta prövar Johansson och ser då att åttondelarna 

och sextondelarna i slängpolska ofta inte går ihop notvärdesmässigt – två sextondelar blir ofta 

inte lika lång som en åttondel. 29  Han föreslår slutligen vidare undersökning av hur dessa 

musikaliska gester, utplacerade på en tidslinje, trots sin oregelbundenhet kan uppfattas som 

förutsägbara nog att dansa till. Detta, menar Johansson, måste vara kulturellt inlärt, ett 

tolkningssystem som man tillskansar sig med genrekännedomen, men som ännu inte utforskats 

i någon större utsträckning.30 

 Även i norsk folkmusikforskning har den oregelbundna underdelningen ägnats en del en 

uppmärksamhet. Tellef Kvifte skriver till exempel i en artikel från 2007 om ”complex meter”,31 

som ett sätt som tidigare forskning förstått en oregelbunden puls. Dock menar Kvifte att alla 

tidigare försök att beskriva musik med oregelbunden puls inte lyckas komma undan grundtesen 

att det i alla fall finns en slags minsta gemensamma enhet som alla andra musikaliska enheter 

byggs upp av, samt att dessa enheter är utspridda på tidslinjen på regelbundna avstånd från 

 
27 Sven Ahlbäck, “About Asymmetrical Beat in the Polska”, The Polish Dance in Scandinavia and Poland, red. Märta Ramsten 
(Stockholm: Svenskt Visarkiv, 2003), s. 172-174. 
28 Mats Johansson, ”Non-Isochronous Musical Meter: Towards a Multidimenional Model”. Ethnomusicology, Vol 61, Nr. 1 
(2017) s. 36–39.  
29 Johansson 2017, s. 43. 
30 Johansson 2017, s. 48–49. 
31 En slags sammansatt meter, som beskrivs på ett liknande sätt som man ofta talar om ovanliga taktarter, som 5- eller 7-takt 
som sammansatta, antingen 3+2 eller 2+3 vad gäller 5-takt. Om man ser dessa inte som 2+3 utan som kort+lång så kan förklara 
taktdelarnas olika storlek i jämförelse med varandra även inom folkmusik. Detta blir alltså en slags kunskapsöverföring över 
genregränserna. 
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varandra. Detta, menar Kvifte, är inte alltid fallet i norsk folkmusik. Han menar att den 

dominerande enheten är pulsen, även om den är oregelbunden. Utefter pulsen görs sedan 

underdelningen på varje taktslag. Alltså är inte underdelningen universell i hela låten utan 

beroende av längden på det takt- eller pulsslag som den är en del av.32 Kvifte lyfter skandinavisk 

folkmusik som exempel på en typ av meter, takt och puls där det inte helt finns en konsensus 

för hur komplexiteten bör förstås förutom utgångspunkten att de tre slagen i takten oftast inte 

har en gemensam, regelbunden underdelning. 33  Lösningen för Kvifte blir att se till den 

kroppsliga delen av musiken och lyfta in dansforskning för att förstå hur metern i sin 

oregelbundenhet ändå kan förstås som dansbar. Här tar han hjälp av sviktsystemet som fått stort 

genomslag i norsk folkdansforskning och Jan-Petter Bloms undersökningar av kroppen 

horisontella rörelser upp och ner. Tanken är att denna rörelse borde korrelera med den 

musikaliska pulsen, en kroppslig nedåtrörelse borde sammanfalla med ett betonat slag, vilket 

ger musiken en kroppslig dimension.34 Slutligen kritiserar han synen på den komplexa takten i 

skandinavisk folkmusik som additiv, alltså beskrivningen av den som 4+3+2-takt eller 3+3+2-

takt eftersom detta antyder att taktslagen har en gemensam underdelning. 

”I think that insisting that additive meters must be perceived in terms of 

adding subdivisional units is an ethnocentric fallacy, promoted by 

researchers with either too little practical experience with living music, or 

with too much respect for traditional Western European music theory.”35 

Alltså, bör inte siffran fyra i 4+3+2 ses som möjlig att dela upp i fyra ettor och trean som tre 

ettor etcetera, utan endast som ett sätt att beskriva taktslagens längd i förhållande till varandra 

på ett begripligt sätt.  

 Siri Maeland, en annan norsk forskare, har fokuserat på den kroppsliga aspekten av 

dansmusik-upplevelsen och tar i sin artikel från 2020 ett ”koreomusikaliskt” (”choreomusical”) 

angreppssätt där musiken och dansen ses som en enda enhet. Hon begränsar sin undersökning 

till Haltdalen i Norge och har där observerat och intervjuat dansare såväl som musiker samt 

analyserat dansen och musiken tillsammans för att fånga samspelet däremellan. Maeland har 

fokuserat på pols, en norsk dans i tretakt som påminner om vissa svenska polskor. Hon kommer 

bland annat fram till att dansarna och musikerna har olika fokus i musiken. Musikerna siktar 

mot det tredje slaget och lägger fokus på att detta ska få liv, eftersom det ger energi till takten 

 
32 Tellef Kvifte, “Categories and Timing: On the Perception of Meter”, Ethnomusicology, vol. 51, nr. 1 (2007), s. 70–71. 
33 Kvifte 2007, s. 73. 
34 Kvifte 2007, s. 76-77. 
35 Kvifte 2007, s. 82. 
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efter. För dansarnas verkar dock det andra slaget mer framträdande, kanske för att detta är 

placeringen av accentlyftet, en typ av markering som inte ger tyngd utan som är uppåtriktat för 

att ge extra skjuts i steget.36  

 Maeland lägger mycket fokus på samspelet mellan musiker och dansare, och perspektivet 

blir därmed kanske mer åt det etnologiska hållet än det strikt analytiska som syns hos Ahlbäck, 

Johansson och Kvifte. Detta perspektiv kan nog sägas ha saknats under stora delar av fältets 

historia, men tycks vara på ingång, där till exempel Olof Misgelds och André Holzapfels projekt 

är värt att nämna. De håller just nu på med forskning där man använder ett mätinstrument som 

kallas MoCap, som med hjälp av speciella dräkter ska kunna fånga rörelsemönstret hos dansare 

och musiker samtidigt.37 Detta i kombination med ljudinspelningar av framförandet/dansandet 

gör kanske att en mer helhetlig analys, i Maelands anda, ytterligare kan förfinas och ännu 

tydligare utmejslas även i sammanhanget svensk folkmusik.  

  

2. Undersökning 

Den här delen av undersökningen struktureras av tre av Kaminskys fyra parametrar, puls, 

viskositet och lutning. Den fjärde parametern (”libration” eller svikt på svenska) utesluts ur 

denna undersökning eftersom denna skulle kräva en analys av dansen. Eftersom källmaterialet 

till denna uppsats endast är ljudande, blir en sådan analys allt för abstrakt, generaliserad och 

frånkopplad det faktiska materialet i centrum här – musiken. Först ges en beskrivning av de tre 

parametrarna, samt hur de förhåller sig till Larsons musikaliska krafter. Detta exemplifieras 

sedan med de tre låtarna som här valts ut för att mer påtagligt beskriva vad som hörs och känns 

i musiken. Målet med detta avsnitt är alltså inte att strukturellt definiera hur de tre låtarna 

 
36 Siri Maeland, ”Musical Dancers and Dancing Musicians, Who’s in Charge? Choreomusical Analysis of pols Performances 
in Haltdalen, Norway”. The World of Music 9:1 (2020), s. 107. 
37  Olof Misgeld & André Holzapfel. Toward the Study of Embodied Meter in Swedish Folk Dance (2018). 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-227721 [hämtad 21-12-22]; Olof Misgeld, André Holzapfel & Sven Ahlbäck. 
Dancing Dots – Investigating the Link Between Dancer and Musician in Swedish Folk Dance (2019). 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-248604 [hämtad 21-12-22] 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-227721
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-248604
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förhåller sig till respektive parameter. På en låtfamiljsnivå är detta redan gjort, vilket Kaminsky 

sammanfattar i följande tabell: 

Figur 8. Utdrag ur Kaminskys parametertabell.38 

 

Målet med denna undersökning är alltså att i detalj försöka specificera hur parametrarna skiljer 

sig i de enskilda fallen, (finnskogs)pols efter Jon Andersson, slängpolskan ”Flickorna dansa på 

tå” och bodapolskan Jöns Lars fars polska. De tre parametrarna puls, viskositet och lutning får 

alltså fungera som strukturerande principer för undersökningen. 

 

2.1. Puls 
Pulsen är kanske den aspekt av svensk folkmusik som ägnats störst uppmärksamhet av forskare, 

men samtidigt den som Kaminsky ägnar minst detaljer åt. Han beskriver puls, via sina 

informanter, som den förutsägbarhet musikerna förmedlar till dansarna, vilket gör att de kan 

vara säkra på när och hur nästa steg ska tas. Kaminskys informanter betonar trygghet, som 

musiker måste man visa sig trygg i spelet för att dansarna ska kunna slappna av. Puls är av 

iterativ karaktär och därmed beroende av upprepning för att få trygghetsskapande effekt.39 Med 

Steve Larsons ord skulle detta kunna beskrivas som den musikaliska trögheten, benägenheten 

för musikaliska rörelser att upprepa sig och benägenheten för musikalisk vila att stanna i samma 

tillstånd. Det beskrivs som ett stabilt tillstånd, där de musikaliska krafterna är i balans.40 Robert 

S. Hatten utvecklar dock resonemanget om musikalisk tröghet något, och observerar att ett 

musikaliskt mönster inte kan upprepas i oändlighet utan precis som i den fysikaliska världen 

behövs energi tillsättas för att en rörelse, trots dess tröghet, ska upprätthållas. Här lägger Hatten 

till agens, ett energitillskott med avsikt att ge momentum. Ett exempel på ett sådant 

energitillskott kan vara ett språng i melodin som ger momentum för en fortsatt nedåtgående 

rörelse (till exempel ”Blinka lilla stjärna”). Utan agens som skapar momentum, menar Hatten, 

 
38 Kaminsky 2014, s. 56. 
39 Kaminsky 2014, s. 55-57. 
40 Larson 2012, s. 100. 
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ingen tröghet och därmed ingen stabilitet.41 Som Tellef Kvifte visar i sin artikel om hur meter 

upplevs i norsk (och nordisk) folkmusik visar det sig här viktigt att poängtera att stabiliteten, 

förutsägbarheten och tryggheten inte är beroende av att alla pulsslag är lika långa. 42 Mats 

Johansson visar därtill att inte heller notvärdena nödvändigtvis behöver vara jämnt delbara för 

att en fras ska kunna upprepas på ett nästan identiskt sätt.43 Johanssons och Kviftes analyser 

visar att varken underdelning eller meterns proportioner är tillräckliga för att förklara att 

intrycket ändå upplevs regelbundet. 

 När man skriver om upplevelsen av meter i svensk folkmusik är Sven Ahlbäcks 

undersökningar svåra att undvika. Dels har han, gett ut ett kompendium med olika typer av 

symmetriska och asymmetriska taktarter, vilken tidigare refererats till, men även en mer 

detaljerad analys av två låtar där en har kort trea (som finnskogspolsen) och en har kort etta 

(som bodapolskan). I denna analys korrelerar han bland annat den metriska asymmetrin med 

det melodiska materialet, vilket även Johansson är inne på, och menar att det som tycks styra 

hur stor asymmetrin blir är motivens eller den musikaliska gestens konstitution. 44  I sina 

slutsatser skriver han även att den sammansatta metern som kan användas som ett habilt sätt att 

visualisera asymmetrin inte egentligen upplevs som en sammansatt taktart i det avseendet att 

en gemensam underdelning finns i varje slag. Även om en pols med kort trea kan skrivas i 16-

delar som 3+3+2 eller 4+3+2 är alltså upplevelsen av metern snarare lång+lång+kort eller 

längre+lång+kort. Beteckningarna 3+3+2 resp. 4+3+2 betecknar kanske snarare förhållandet 

mellan taktslagen än att de skulle hänvisa till en sextondelsunderdelning.45 Vidare presenterar 

Ahlbäck förslaget att låtar med kort trea och kort etta egentligen endast är två olika tolkningar 

av samma material, vilket han visar genom att byta plats på markeringen av ettan och därmed 

förskjuta takten. Han kan då göra en låt som först upplevs kort+längre+lång (2+4+3) till en som 

upplevs längre+lång+kort (4+3+2) genom att lägga den tyngsta markeringen något förskjutet.46 

 Vid första genomlyssningen av de tre låtarna i fokus här verkade kategorierna för mig 

tydliga: Polskan efter Jon Andersson upplevdes som längre+lång+kort (någonstans mellan 

4+3+2 och 3+3+2), Jöns Lars fars (boda)polska upplevde jag som tydlig kort+längre+lång 

(2+4+3) och slängpolskan ”Flickorna dansa på tå” upplevde jag som helt jämn men med 

varierande markering, ibland tydligt på 1 och 3, ibland endast på 1. För att mer i detalj 

undersöka pulsens asymmetri lades låtarna in i ljudbehandlingsprogrammet Cubase, och då 

 
41 Hatten 2012, s. 2–4 
42 Kvifte 2007, s. 72–73. 
43 Johansson 2017, s. 43. 
44 Ahlbäck 2003, s. 177 
45 Ahlbäck 2003, s. 179 
46 Ahlbäck 2003, s.172 
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stötte då direkt på en del problem med mina försök att synkronisera, om inte taktslagen, så i 

alla fall takterna med Cubase inbyggda indelning. Det som upptäcktes här var då att 

taktlängderna varierade alldeles för mycket för att en synkronisering skulle vara möjlig. Då 

använde jag ytterligare en ljudfil för att märka ut slagen i takten och med hjälp av excel och en 

miniräknare räknade jag ut längden på varje slag och i sin tur varje takt och listade som data. 

Markeringen av slagen är gjord för hand och alltså baserat på min upplevelse i lyssningen. Jag 

vill därför göra förbehåll för att vissa avvikelser i graferna helt enkelt kan bero på en 

missuppfattning av mig, men som en helhet menar jag ändå att vissa tendenser går att se i hur 

slagen är ordnade i de tre olika låtarna. 

 

  

Figur 9. Graf över slagens och taktens längd i sekunder i Jöns Lars fars polska. Notera att graferna för de undre 
linjernas urskiljbarhets skull inte börjar på noll. För att tydligare se hur de tre slaget fördelas i 9/8 takt, se fig. 15 
på sida 22.  
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Figur 10. Graf över slagens och taktens längd i sekunder i polskan efter Jon Andersson. Notera att graferna för 
de undre linjernas urskiljbarhets skull inte börjar på noll. 

 

 

 

Figur 11. graf över slagens och taktens längd i sekunder i ”Flickorna dansa på tå”. Notera att graferna för de 
undre linjernas urskiljbarhets skull inte börjar på noll. 

 

I alla dessa tre exempel finns ett gemensamt drag: när något eller några av slagen drar ut på 

tiden så tycks inte de andra slagen på något sätt kompensera för detta. Taktens längd verkar här 

inte absolut. I många analyser finns redogörelser för hur många procent av takten som 

respektive slag utgör (till exempel Ahlbäcks från 2003). Detta skulle vara möjligt att räkna ut 

även här, men tycks missvisande, eftersom taktens 100% här inte har samma absoluta längd. 
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Den totala längden på takten varierar alltså – men vad är det som i huvudsak styr längden? Detta 

tycks vara olika för de olika låttyperna.  

 Vad gäller bodapolskan Jöns Lars fars polska verkar ett av de tre slagen i tretakten dominera 

taktens längd helt och hållet: det andra och längsta slaget. I fig. 9 går tydligt att se hur topparna 

och dalarna i taktlängd i så när som samtliga fall sammanfaller med topparna och dalarna i det 

andra slagets längd (se t. ex. takt. 15, 32, 48 i fig. 9). Detsamma gäller dock inte för de andra 

två slagen, där speciellt kurvan för det första slaget inte alls avspeglar sig i taktens totala längd. 

Detta faktum tycks kanske självklart: den andra slaget är längst och därför kommer 

variationerna i detta slags längd få störst effekt för den totala längden. Det som är intressant här 

är dock inte hur långa eller korta takterna är utan snarare bristen på kompensation i de övriga 

två slagen. Om devisen att de tre slagen tillsammans borde kunna läggas samman till en hyfsat 

stabil hundraprocentig taktlängd borde vi se tillfällen då den grå och blå linjen duckar när den 

orange skjuter i höjden och tvärtom. En invändning här är kanske att en sådan kompensation 

kanske finns, den är bara svår att se i grafens utformning. Därför provade jag att lägga ihop det 

första och det tredje slaget för att se om en kompensation kanske fanns att hitta i den samlade 

effekten av dessa två. 

 

 

Figur 12. Graf över taktens läng (gul), slag 1+3 (grön) och slag 2 (orange) i Jöns Lars fars polska. 

 

Som jag ser det här finns inga genomgående tecken på kompensation av första och tredje slaget 

för längden på det andra slaget. Även om vissa exempel finns i grafen på tillfällen då slag 1 och 

3 tycks motverka att taktlängden sticker iväg (till exempel i takt 4 och 10, samt i takterna 50-

59) så tycks det anmärkningsvärt att inte de stora topparna respektive dalarna, alltså i de fall 

där ett taktslag tydligt avviker, inte kompenseras av de övriga taktslagen (till exempel takt 16, 
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17, 24, 48, 51). De tycks snarare variera oberoende av varandra, eller i alla fall utifrån egna 

premisser. 

 Generellt för Jöns Lars fars polska gäller att det allmänna förhållandet mellan taktdelarna 

som Ahlbäck noterar som 2:4:3 stämmer ganska bra, även om medelvärdet av sista slaget ligger 

närmre 2,5 än 3.47 Dock bör kanske inte Ahlbäcks modell av förhållandet mellan slagen ses som 

ett så precist verktyg, det är kanske snarare ett koncist sätt att benämna taktarten som 

kort+längre+lång, vilket stämmer helt i detta fall, eftersom slag 1 och 3 utan undantag förhåller 

sig så att det senare är längre än det förra, även om de ibland kommer nära i varaktighet. 

 Polskan efter Jon Andersson tycks inte heller, i fig. 10, visa upp någon tendens att 

kompensera taktslagens asymmetri mot varandra för att skapa en stadig taktlängd. Snarare tycks 

ofta skillnaderna, utdragningen eller förkortningen av vissa taktslag bekräftas av något eller 

några av de andra taktslagen. I fig. 10 ser vi därmed tre linjer som är mer ”överens” i jämförelse 

med till exempel fig. 9 (Jöns Lars fars polska). Speciellt det första och det andra taktslagen 

tycks slå följe med varandra, medan det tredje slaget varierar på lite mer egna villkor. Utifrån 

fig. 10 skulle man kanske helst välja att notera denna polska i 3+3+2-form snarare än 4+3+2. 

Vid lyssning visar sig detta val dock inte lika enkelt. Min upplevelse av pulsen här är nämligen 

att det finns en acceleration mellan första och andra slaget, att pulsen är längre+lång+kort. Om 

man ser noggrannare på förhållandet mellan första och andra taktslaget ser vi att värdena ofta 

ligger nära varandra, men i 70% av takterna är det första slaget något längre än det andra. Med 

grund i detta kanske alltså en notation i 4+3+2-form kanske skulle resonera bättre hos 

lyssnaren, även om 3+3+2-formen verkar vara mer mätbart exakt. 

 Kanske är diskrepansen mellan lyssningen och vad som syns i graferna störst i fig. 11. Trots 

förbehåll för att mina handgjorda utmärkningar av pulsen kan variera hade jag på förhand inte 

väntat mig att en så varierande taktlängd som Jeanette Eriksson visar i ”Flickorna dansa på tå” 

samtidigt kunde låta så jämn. Skillnaden mellan den längsta och den kortaste takten är ungefär 

20% av en genomsnittlig taktlängd, alltså skulle man kunna säga att takterna skiljer sig med 

ungefär plus minus 10% från normen – utan att det tycks påverka pulsen som vid lyssning 

tydligt sätter sig som en tickande klocka i kroppen. En ledtråd till hur detta kan vara finns 

kanske i grafen och ytterligare en i Erikssons spel. I fig. 11 kan vi se tre linjer som är ganska 

överens med varandra, de slingrar sig om varandra så pass att de är svåra att urskilja. Om vi 

fokuserar endast på de tre taktslagen ser grafen ut som följer. 

 
47 Gäller även för medianvärdet. 
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Figur 13. graf över första, andra och tredje taktslagen i ”Flickorna dansa på tå”. 

 

Det som syns här är att liksom i de förra två fallen tycks kompensation för dragningar åt något 

håll saknas. Ökningar eller minskningar av slagens längd verkar snarare bekräftas av de andra 

slagen än utjämnas. I många fall går att se hur två av taktslagen ligger mycket nära varandra i 

värde när de tredje sticker iväg (t.ex grå och blå i takt 34, orange och blå i takt 20 mfl). Kanske 

är det viktigare att slaget efter känns lika långt som det som spelades alldeles nyss för att den 

där tickande känslan inte ska avbrytas? Eller är det tvärtom så att ”tickandet” är så pass befäst 

i lyssnaren att musiken kan skapa ett groove genom att medvetet spela mot det? 

 Det uppmärksamme har kanske märkt en diskrepans mellan Kaminskys tabell (fig. 8) och 

de tre graferna jag presenterade i början av denna del (fig. 9-11). Det är nämligen så att 

Kaminsky under ”Pulsation” listar pols (här: Jon Andersson) som ”fast”, slängpolska (här: 

”Flickorna dansa på tå”) som ”moderate” och bodapolska (här: Jöns Lars fars) som ”slow”. 

Polskan efter Jon Andersson borde alltså vara snabbast, ”Flickorna dansa på tå” medelsnabb 

och Jöns Lars fars polska långsam. Min egen upplevelse, samt upplevelsen hos samtliga av de 

andra jag visat fenomenet för, 48  är detta också vara så som musiken upplevs. Enligt 

nedanstående graf är dock slängpolskan konsekvent långsammare, taktens medellängd är 1,83 

sek medan bodapolskans snitt ligger på 1,67 sek (och finnskogspolsen på 1,37 sek). För att 

översätta till den något vanligare måttenheten bpm måste skillnaderna mellan taktslagen 

utjämnas, men resultatet blir att slängpolskan har ca 98 bpm, bodapolskan ca 107 bpm och 

finnskogspolsen ca 131 bpm. 

 
48 Studiekamrater, samt utöver det en blandning av vänner och bekanta – både (folk)musikkunniga och noviser på ämnet. 
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Figur 14. graf över taktlängder, ”Flickorna dansa på tå” (ljusblå), Jöns Lars Fars polska (mörkblå) och polska 
efter Jon Andersson (lila). 

 

Upplevelsen av tempot, metern, pulsen tycks i dessa tre fall ofta skilja sig från de mätbara 

förhållandena mellan slagen och taktlängden. Kanske är det bodapolskans framträdande långa 

slag som gör att det känns långsammare än slängpolskan? Har slängpolskan en större enmetrisk 

effekt, vilket skulle kunna öka det upplevda tempot? Är det helt enkelt mängden sextondelar i 

slängpolskan, de snabba notvärdena eller ”mängden toner”, som ökar tempoupplevelsen? Finns 

det andra aspekter av musiken, förutom pulsen, som kan ge förklaringar till detta fenomen? 
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2.2. Viskositet och lutning – den musikaliska miljön 
Kan det vara så att bodapolskan upplevs som långsammare än slängpolskan på grund av det 

upplevda luftmotstånd som finns i spelet? Detta kanske skapar känslan av tröghet, en illusion 

av att tiden går långsammare. Kan det melodiska eller rytmiska materialet ha en inblandning i 

detta, att skapa ett metaforiskt motstånd?  

 Kaminskys informanter beskriver viskositet som en inkorporerad tröghet, en spänning i 

kroppen som får uttryck i spelet och kan skapa ett upplevt luftmotstånd. Ibland beskrivs musik 

med hög viskositet som att det finns en brist på luft, medan musik med låg viskositet beskrivs 

som luftig eller lätt. Kaminsky översätter detta till ett musikaliskt tryck, antingen i stråken eller 

bälgen eller stämbanden etc. Metaforiskt kan detta upplevas som brist på luft mellan tonerna, 

ett konstant tryck framåt.49 Denna upplevelse av viskositet eller lufttryck torde förmedlas till 

lyssnaren via timbre, hur stråken sätts an mot strängen eller hur spända musklerna i halsen låter 

till exempel, snarare än vilken tonhöjd eller hur lång den är. Tätt sammankopplad med denna 

parameter är även den lutning som musiken påbjuder hos dansarna. Detta kopplar Kaminskys 

informanter till mikrotajmingen i hur tonanslaget placeras. Om anslaget förläggs något tidigare 

än förväntat blir dansen framåtlutad, medan om ansatsen är sen blir dansen bakåtlutad. Här 

krävs vidare en del fingertoppskänsla av musikern att inte rucka för mycket på den puls som 

befästs – framåtlutningen leder lätt till en tempoökning som ibland behöver motarbetas.50 Även 

om alla Kaminskys fyra parametrar är tätt sammanvävda med varandra tycks dessa två skäliga 

att behandla tillsammans eftersom de ofta kan trigga varandra. Ett spel med hög viskositet kan 

också ge upphov till en bakåtlutad dans (vilket förknippas med en långsam puls) och spel med 

låg viskositet kan ge en lätt framåtlutning. Samtidigt kan hög viskositet behövas för dansare 

som lutar mycket framåt, för att inte tappa stabiliteten och falla framåt.  

 Kaminsky använder sina fyra parametrar som ett sätt att beskriva vad som är möjligt för 

musikern att kontrollera (och vad som är upp till dansarna).51 Han använder alltså begreppen i 

en dansspecifik kontext, där bland annat viskositet och lutning kan ses som subtila signaler som 

musikern kan förmedla rent musikaliskt till dansarna. Dessa parametrar i sin helhet blir alltså 

impulsen som från musikerns håll instruerar dansarna.52 En invändning mot denna analys skulle 

här kunna vara att dessa tre inspelningar inte alla är regelrätta danssituationer. Jag menar dock 

 
49 Kaminsky 2014, s. 57. 
50 Kaminsky 2014, s. 57–58. 
51 Kaminsky 2014, s. 54. 
52 Här bör nämnas att kommunikationen inte endast går åt ett håll, även dansarna kan kommunicera till musikern hur den bör 
spela, men detta är inte Kaminskys ämne.  
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att dansen, även om den inte är närvarande i alla inspelningar, är det som ger upphov till svänget 

i musiken – även om inga dansare finns på plats samtidigt med musikerna.  

 Viskositeten och lutningen fungerar, menar jag, som virtuella krafter som uppmanar 

dansarna att röra sig på vissa sätt, och dessa krafter går att identifiera även utan dansen. Att på 

detta sätt specifikt identifiera krafter i musiken som förmedlas metaforiskt genom vår förståelse 

av rörelse är inte ett nytt fenomen inom musikvetenskapen, men däremot nytt inom de delar av 

musikvetenskapen som ägnats åt folkmusik. Steve Larson, som i sin bok Musical Force 

etablerar ramverket för hur musikens kraft på ett konkret sätt kan identifieras och till och med 

mätas. Trots att Larson visat på en tillämpning inom bland annat jazz och konstmusik, så kräver 

en tillämpning i svensk folkmusik ändå en viss del översättning – vilket Larson också verkar 

uppmuntra: ”I hope, however, that it may interest other types of readers as well – including […] 

musicians from other sub-disciplines of music (especially history, ethnomusicology, music 

education, jazz, and popular music)” 53  Utgångspunkten verkar dock direkt överförbar – 

musikens potential att inducera rörelse, både rent faktiskt hos dansare och metaforiskt, i 

lyssnarens föreställningsvärld. 

  Robert S. Hatten beskriver hur musiken skapar en metaforisk miljö, en tredimensionell värld 

(vilket vi kan ana att Kaminsky också är inne på i sin uppmaning till en tredimensionell modell 

för rytm) med musikaliska gestalter, rörelser och krafter. Rörelserna och krafterna är 

samstämmiga med Larsons modell, men Hatten lägger till en energiskapande agens (energetic 

agency), ett välbehövligt tillägg i fallet med de tre exempel som tas upp här. Larsons krafter ses 

som naturgivna, de utövar sådan påverkan på musiken att musiken hellre ”ger vika” för 

krafterna än motsäger dem. Detta belägger han bland annat med att det musikaliskt är betydligt 

vanligare med fallande melodiska rörelser (ned-ned, vilket ger vika för både tröghet och 

gravitation) än vändande rörelser (ned-upp, som motsätter sig både tröghet och gravitation).54 

Hattens adderande av energi och agens breddar bilden och skriver in en slags vilja i musiken, 

där energi kan tilläggas för att en agent ska kunna motarbeta krafterna. Hatten ger uppåtriktade 

klättrande rörelser som exempel, denna kräver energi då den trotsar gravitation. När den 

stigande rörelsen igångsatts med en energiskapande agens får den sedan energi av musikens 

tröghet som ger musiken momentum, som ett hjul som börjar snurra kommer det vilja fortsätta 

snurra.55 Hur sammanfaller dock dessa upplevelser med upplevelsen av den musikaliska miljön 

som Kaminsky beskriver?  

 
53 Larson 2012, s. ix. 
54 Larson 2012, s. 105. 
55 Hatten 2012, s. [5]-[7] 
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 Från Kaminskys tabell kan vi hämta att Jöns Lars fars bodapolska borde upplevas bakåtlutad 

med hög viskositet, att finnskogspolsen efter Jon Andersson borde upplevas framåtlutad med 

minimal viskositet samt att slängpolskan ”Flickorna dansa på tå” borde upplevas med eventuell 

framåtlutning och låg viskositet. Spontant tycks detta stämma överens med lyssningskänslan. 

Jöns Lars fars polska känns seg och lite ”efter” i tajmingen, i motsats till Jon Anderssons polska 

som känns ”före” och ibland snubblande snabb och där ”Flickorna dansa på tå” tycks vara ett 

mellanting, relativt rakryggad men med lättsamt driv.  Mer specificerat än så kommer vi dock 

inte med Kaminskys modell utan för att i detalj undersöka vad i musiken som skapar dessa 

metaforer behövs Larson och Hatten. 

 På ett generellt plan, i de förexisterande nedtecknade melodierna går att se vissa skillnader. 

Jöns Lars fars polska är tydligt präglad av uppåtgående rörelser, stora delar av musiken är vad 

Hatten/Larson skulle kalla klättrande.  

  

 

Figur 15. Jöns Lars fars polska, min notation (taktslagen är utmarkerade med nr 1-3 ovanför). 

 

Om vi här ser till den melodiska gravitationen, tycks denna låt till stora delar trotsa 

gravitationskraften. I första takten håller sig klättringen till ett arpeggierat A-durackord 

(förutom septiman, sista noten i takten), vilket borde ge melodin lite draghjälp från den 

musikaliska trögheten. När musiken väl igångsatt ett momentum kräver det inte lika mycket 

energi att fortsätt på samma sätt, även om det är i uppförsbacke. Efter den stora inledande 

klättringen till takt 2 tycks dock ingen riktig nedförsbacke komma. Den nedgång som finns i 

takt 2-4 ger inte det nedåtgående momentum som kanske hade behövts, istället är vägen krokig. 

Först görs en avstickare till tonen b i takt 2 vilket följs av a-g#-e-d, en oregelbunden fallande 

rörelse som inte får hjälp av den musikaliska trögheten, om än kanske av gravitationen. 

Gravitationen trotsas dock direkt i början av takt 3, som i sin helhet känns något ambivalent. 

Naturligt vore kanske att fortsätta den sedan takten innan inledda nedåtgående rörelsen trots 
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dess oregelbundenhet, men istället sticker melodin upp en ters från den bekväma vilotonen d 

till ett f# som dock inte får landa i sin D-dur-prägel utan snurrar vidare till ett e som får falla, 

via c#-b-g, till a. Vid helslutet (takt 8) är det väl så, men i halvslutet (takt 4) avslutas motivet 

med en stigande ters till c# som sedan faller till e, vilket är nästa motivs slutton, varför den får 

ligga kvar över till nästa takt. Detta, något oväntade hopp kan också förklaras metaforiskt. Den 

klättring som följer i takt 5 (identisk med den i takt 1, beskriven ovan), kräver en uppladdning. 

Om vi då följer Larson/Hattens resonemang skulle fallet från c# till e frigöra energi, som samlas 

i tonen, redo att släppas loss i nästa takt. Vidare finns i den utdragna tonen e en energiskapande 

aspekt som Larson beskriver som rytmisk gravitation.  

 Denna ton, e i slutet av takt 4, kan ses som en tidigt anslagen etta, vilket är ett vanligt stildrag 

i svensk folkmusik. Ettan förbereds redan i takten innan genom att samma ton som starttonen 

hålls ut, men sätts av igen på den ”riktiga” ettan med hjälp av en stråkmarkering (se takt 4-5 

och 12-13 i fig. 15). Även detta kan ses som energigivande utifrån Larsons begrepp rytmisk 

magnetism. Larson beskriver detta fenomen som att om en markering sker (en ton anslås) på 

ett mindre stabilt taktslag (eller mellan taktslag för den delen) kommer en kraft byggas upp som 

är riktad mot den mer stabila punkten, det mer stabila taktslaget. Denna kraft ökar dessutom ju 

närmre det stabila slaget man kommer.56 Även om det tredje slaget är stabilt så är det inte lika 

dominant som ettan, när tonen så hålls ut och ettan närmar sig skapas en dragningskraft mot det 

slaget som sedan frigörs med den extra stråkmarkeringen som sätter igång nästa takt. På så vis 

kan man säga att slaget laddas lite extra och inför ettan kanske det finns ett större energibehov, 

eftersom det är då ett nytt steg tas. 

 Om notbilden i figur 15 jämförs med följande notbild, en enkel notation av tonmaterialet till 

finnskogspolsen efter Jon Andersson tycks de nästan inverterade, då denna polska har en 

nedåtriktad prägel. Innan första takten finns inte ett språng upp, vilket Larson menar är den 

vanligaste rörelsen innan en fallande, graviterande, rörelse nedåt. Här börjar melodin istället 

direkt från toppen och trillar nästa framåt av farten. 

 
56 Larson 2012, s. 147-148. 



25 

 

 

Figur 16. Polska efter Jon Andersson, min notation. 

 

Till skillnad från Jöns Lars fars polska är det här de nedåtriktade rörelserna som får ta mest 

plats. Vi börjar direkt i takt 1 med ett fall ned från a som verkar ta sikte på tonen e i takt 2. 

Rörelsen a-c#-d i första takten, som leder upp till e skulle här kunna ses som vad Hatten kallar 

impact. Han beskriver att när tröghet och gravitation samverkar, som i de första tonerna i takt 

1, byggs en sådan melodisk kraft upp att om siktet är inställt på en plattform, i det här fallet 

tonen e i takt 2, kommer kollisionen med plattformen bli så stark att energin måste ta vägen 

någonstans – melodin kan inte bara landa utan en inbromsning. Den plattform som tonen e utgör 

här, och som kanske är den vanligaste i svensk folkmusik, är en något formbar plattform. Detta 

tillåter, enligt Hatten, att melodin passerar förbi nedanför plattformen för att sedan dras upp till 

den igen av magnetismen, strävan mot en stabil punkt.57 Ett parallellt skeende finns även i takt 

3 i polskan efter Jon Andersson, där triolen kan ses som ett nedslag innan plattformen, tonen d 

i takt 4, nås. 

 Dock är inte finnskogspolsen utan uppåtriktade rörelser, som den uppmärksamme kanske 

redan funderat över. Dessa finns, förutom nedslagen som redan behandlats, i takt 2 resp. 6 

(paralleller) samt i de kontrasterande takterna 11–14. Vad gäller takt 2 och 6 är rörelsen tydligt 

klättrande, men inte på det sätt som gick att hitta i Jöns Lars fars polska. I den inspelningen som 

analyseras här, med Berglund och Håkansson, tycker jag nästan att det låter som att de tar två 

hoppsteg på slag 2 och 3. Kanske är det den accelererande pulsen som spelar in, kanske ligger 

det något i att stegen är exakt lika långa (trots att det kräver en återställning från b♭ till b) eller 

så ligger det mer i utövarnas tolkning av det musikaliska materialet, men jag upplever dessa 

takter som en slags förflyttning, kanske en omstart, ett medel för att kunna fortsätta den 

nedåtbana som melodin påbörjat. Vad gäller takterna 11–14 är situationen något annorlunda. 

 
57 Robert S. Hatten, “Musical Force and Agential Energies: An Expansion of Steve Larson’s Model”, Society for Music Theory, 
vol. 18, nr. 3 (2012), [18]. 
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Takterna 11 och 13 består av tre trioler som upprepar samma mönster, för att sedan landa en 

ton högre än figurens slutton, på b respektive a. Inte heller här kan jag hitta en klättrande känsla 

även om rörelsen är uppåtriktad. Dels kan detta bero på upprepningen, som får hjälp av det 

momentum som byggs upp av den musikaliska trögheten. Dels kan det även vara så att takterna 

11-14 i sin helhet upplevs som fallande, fast betydligt långsammare och mer utdraget än på 

andra ställen i låten. Kanske upplevs triolerna inte som uppåtriktade, utan som plattformar i sig, 

och eftersom rörelsen i takt 13-14 egentligen endast är en nertransponerad variant av den i takt 

11-12 kanske helhetsupplevelsen ändå blir snarare fallande än stigande, eller kanske mer som 

två parallella raksträckor? 

 Den här typen av ambivalens i riktning finns det betydligt fler av i slängpolskan ”Flickorna 

dansa på tå”. Här känns uppåt- respektive nedåtriktningarna inte alls lika tydliga som i de två 

exempel som hittills gåtts igenom, istället tycks melodin kretsa kring olika centrum, vilket ger 

en utjämnad känsla. Här tycks varken uppförsbacken som präglar Jöns Lars fars polska eller 

nedförsbacken som gav polskan efter Jon Andersson skjuts vara vidare påtagliga. 

 

Figur 17. ”Flickorna dansa på tå” efter Jöns Andersson Ryberg, min notation. 

 

Hade man varit lagd åt det Schenkerianska hållet så ligger det nära till hands att förenkla bort 

många av sextondelarna här, framföra allt i motivet takt 1-4 resp. 5-8 (som ju är näst intill 

parallella). Vi skulle då få kvar en rörelse som kretsar kring tonen e i de första två takterna och 

sedan en rörelse e-d-c#-b(med omväg)-a i takt 3-4. Den rörelse som avslutar takt 4 kan tyckas 

likna den impact som undersöktes i förra exemplet, men upplevelsen är här inte riktigt 

densamma, eftersom plattformen (tonen a) nås redan innan. Detta kanske snarare bör ses som 

ett sätt att ta avstamp för att inte avstanna utan behålla momentum in i nästa takt. Alternativet 

att stanna och vila på tonen a skulle ge en helslutskänsla, och därmed tappa i energi. 

Huvudmotivet (takt 1-4, 5-8 samt 13-16) kan alltså ses som en utdragen nedgång från kvinten 

ned till grundton, full av upprepade mindre motiv och liknande som får draghjälp av både 
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gravitationen, om än inte lika starkt som polskan efter Jon Andersson, och det momentum som 

skapas av den musikaliska trögheten. I lyssningen tycker jag dock att momentum här känns som 

den dominerande kraften, snarare än gravitationen, med den viktiga skillnaden att momentum 

i huvudsak är framåtriktad, medan gravitationen är nedåtriktad. 

 I de fyra kontrasterande takterna 9-12 som inleder B-delen i låten finns även detta 

momentum starkt närvarande. Först etableras ett nytt motiv som i sig bygger på upprepning och 

som kanske framför allt ger energi i sin harmoniskt dominantiska funktion, vilket inte setts 

särskilt mycket av i de tidigare två låtarna. I takterna 10 och 11 upprepas sedan ungefär samma 

figur, där enda skillnaden tycks vara att signalera olika harmonik (tonika respektive 

subdominant), speciellt när Gustavssons spel tas med i bilden. Gustavsson använder troligen 

AEAE-stämning här, vilket gör att det ligger nära till hands att utöver melodin också låta en 

bordun medljuda både i A-dur och E-dur. Detta gör att hon ännu tydligare kan markera 

harmoniken, vilket hon också gör inte bara i detta parti, utan genomgående i låten. Den 

återstående takten 12 är som kanske noterats en ren upprepning av låtens första takt och 

signalerar en slags återgång till normalläget. 

 Om vi då sammanfattar vad detta innebär för de miljöer som de tre olika låtarna kan tänkas 

skapa för dansare eller lyssnare blir resultatet som följer. Jöns Lars fars polska upplevs som 

seg, som att gå i sirap, eller kanske i uppförsbacke, man trycks på så vis något bakåt och får en 

lutning därefter. Polskan efter Jon Andersson upplevs som snabb, framåtlutande, nästan 

fallande framåt, kanske i brant nedförsbacke. ”Flickorna dansa på tå” efter Jöns Andersson 

Ryberg upplevs rakryggad eller i lite nedförlutning som en utdragen sluttning¸ lätt att gå i. Om 

vi ser till luftmotståndet i de tre låtarna finns en viktig parameter kvar, som Kaminsky beskriver 

som den huvudsakligt styrande faktorn, nämligen spelet – hur utövarna, i det här fallet, sätter 

an stråken. För att undersöka detta utgår jag från min egen levda upplevelse av musiken, hur 

den låter och hur den sätter sig i kroppen. 

 Jeanette Eriksson, som spelar ”Flickorna dansa på tå” har ett relativt lätt anslag, spelar ofta 

med medljudande strängar och man får bilden av att stråken nästan flyter i ett jämnt flöde över 

strängarna.58 Lättheten skapar en avslappnad känsla, kanske nästa åt det nonchalanta hållet även 

om det som spelas uppenbart är avancerat. För mig sätter detta sig i axlarna, de vill guppa med 

i åttondelsunderdelningen, en driv framåt men också starkt uppåt, varje steg känns lätt, 

studsande. När Mats Berglund och Göran Håkansson spelar polskan efter Jon Andersson känns 

däremot inget steg lätt eller studsande.59 Anslaget är hårt och tydligt, varje slag trycks till och 

 
58 Eriksson 2001, https://www.youtube.com/watch?v=6H3M_Jl5HQo 
59 Berglund & Håkansson 2002, https://www.youtube.com/watch?v=gvaB44COjZI 

https://www.youtube.com/watch?v=6H3M_Jl5HQo
https://www.youtube.com/watch?v=gvaB44COjZI
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får en stark nedåtriktad känsla. Min upplevelse av det höga trycket i spelet är att detta skapar 

en täthet, som ju kan liknas vid ett högt luftmotstånd, som ju i så fall skulle peka på att 

viskositeten är ganska hög. Dock ger det inte känslan av att gå i sirap, inte en seghet i benen, 

utan snarare som en slags fartvind i en brant nedförsbacke. Ett tryck som snarare är ett resultat 

av den egna rörelsen framåt och som dessutom skapar stabilitet och hindrar en från att falla helt 

fritt. I Boda mollkapells spel av Jöns Lars fars polska är för mig segheten i benen påtaglig och 

vidare gör den långa dragningen på andra slaget att steget förlängs. 60  Då blir hållningen 

automatiskt bakåtlutad: ska man ta ett långt steg behöver man luta sig bakåt. Jag upplever att 

spänningen i musiken är lite hängmatteformad, hög intensitet på första slaget och början av 

andra, sedan avtar trycket drastiskt och har en lågpunkt strax innan tredje slaget då intensiteten 

återigen ökar för att nå ett max under första slaget igen. När trycket lättar under andra slaget 

känns det stundtals som att man helt släpps loss från musiken¸ den släpper taget om en och det 

låga lufttrycket gör att man nästan svävar i ett kort ögonblick för att sedan fångas upp igen på 

tredje slaget. 

 

2.3. Sammanfattning 
Dessa tre olika tretakter, tre olika polskor, kan alltså sammanfattningsvis sägas skapa tre helt 

olika miljöer för dansare eller lyssnare att vistas i. Finnskogspolsen är kraftfull, den trycker 

framåt i hög fart och med hög intensitet, den ger en stor framåtlutning och accelerationen tycks 

även avspegla sig i pulsen där förhållandet mellan slagens längd oftast är 1>2>3, men där de 

exakta längderna varierar något. Slängpolskan är inte lika snabb och framåtlutad som 

finnskogspolsen, men dock med lågt luftmotstånd. Känslan av locomotion, att bara tickande 

röra sig framåt är mycket närvarande tack vare gungmarkeringarna och den alltid närvarande 

åttondelsunderdelningen. Dock är jämnheten subjektiv, den finns främst hos lyssnaren, 

eftersom längden på slagen och taktlängderna faktiskt varierar i lika stor grad här som i de andra 

två låtarna. Bodapolskan är seg och trög med sitt långa utmärkande andra slag. Den är 

uppåtriktad och klättrande i det melodiska materialet och känns, trots att den har snabbare 

slagfrekvens, långsammare än slängpolskan.  

 

 

 

 

 
60 Boda mollkapell 2020, https://www.youtube.com/watch?v=1G5yQXnjtG8 

https://www.youtube.com/watch?v=1G5yQXnjtG8
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3. Avslutande diskussion 

Efter jämförelsen av tre av de många tretakterna i svensk folkmusik uppstod vissa frågetecken 

kring gängse förståelse och beskrivning av hur musikens puls är beskaffad. En beskrivning som 

jag stött på en del och själv gjort mig skyldig till att sprida är idén om att en taktdel förkortas 

eller förlängs på bekostnad av en annan (som då skulle förlängas eller förkortas för att bibehålla 

en liknande taktlängd). På liknande sätt finns idén om att i de fall då musikern drar ut lite extra 

på ett taktslag av någon anledning (”feeling” kanske eller att partiet är svårspelat), så kommer 

en annan taktdel att spelas något snabbare för att taktlängden ska bibehållas. Denna typ av 

avpassning finner jag dock inget tecken på i de tre låtarna som undersökts här. Om en sådan 

jämkning skulle ske, borde inte åtminstone tendenser ditåt synas i graferna? Metoden och 

materialet är begränsade, vilket nog gör att detta inte entydigt kan motsägas, men kanske borde 

synsättet ändå ifrågasättas. 

 Tanken om att ett slags självreglering för att bibehålla en jämn taktlängd ens är nödvändig 

kommer kanske ur en övertro på vår förmåga att komma ihåg pulsenheternas längd, eller kanske 

ett underskattande av förmågan att i minnet ”jämna ut” det som egentligen är ojämnt. De 

avvikelser som sker i taktdelarnas längd i alla tre fallen tycks i inget fall mötas av sen reglering 

av en annan taktdel, utan snarare en ökad tydlighet i de proportioner som är viktiga för 

respektive låtfamilj. Alltså sker regleringen snarare på bekostnad av hela taktens längd: om ett 

slag drar ut på tiden eller går lite snabbt tycks det viktigare att de andra slagen håller sig hyfsat 

nära ”normen” (kanske för att inte upplevas som ett accelerando eller ritardando?), vilket 

resulterar i en längre takt. Kanske är detta inte något som tidigare forskning haft som hypotes, 

men användningen av procent för att beskriva och jämföra längderna på olika taktslag i 

folkmusik kan ge sken av att en sådan jämkning sker. Om man, som Ahlbäck i sin analys från 

2003, redovisar taktdelarnas längd som 25%, 41% och 34% i första takten och 23%, 42% och 

34% i andra takten och så vidare, skapas lätt antagandet att 100% i första takten är lika långt 

som 100% i andra takten.61 Eftersom Ahlbäck inte redovisat sina resultat i millisekunder är det 

för mig okänt om hans mätningar visar på ett sådant samband eller om 100% i första takten är 

lika lång, uppmätt i tid, som 100% i andra takten.  

 Svaret på den första frågeställningen om hur de tre tretakterna ter sig, som utreds i 

undersökningens första del, tycks alltså vara att mätningarna visar på en betydligt mer variabel 

och flytande puls i samtliga fall än förväntat. Trots detta upplevs alla tre exempel som tydliga 

 
61 Ahlbäck 2003, 176-177. 
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och förutsägbara i sin ibland annorlunda behandling av pulsen. Kanske är det våra hjärnors 

förmåga att sortera, jämna ut ojämnheter och söka likhet snarare än olikhet som hjälper till att 

skapa illusionen av att pulsen är konstant densamma. I vilket fall verkar det bli tydligt här att 

precision kanske inte alltid är att föredra för att förstå och eventuellt lära sig om tretakterna i 

svensk folkmusik. Här tycks Ahlbäcks kanske trubbiga men lättförståeliga visualiseringar av 

pulsen i de olika tretakterna helt klart vara att föredra över de grafer som presenterats under 

avsnittet om puls i denna uppsats, för att på ett pedagogiskt sätt förmedla hur musiken fungerar. 

 

Figur 18, Ahlbäcks visualiserade polsketypologi. 

 

Där dessa visualiseringar blir oprecisa lämnas utrymme för tolkning, vilket kan ge en frihet i 

förståelsen och utövande av musiken. Kanske vore det även tjänligt att ge upp beskrivningar av 

taktarterna i sextondelstakt, som i kategori [5] och [6] och låta prickarna tala för sig själva? 

 Som Johansson kommer fram till i sin analys av Per Gudmundssons oregelbundna men ändå 

förutsägbara spel av ”Vårvindar friska” är dock kanske takdelarna, pulsslagen inte den enda 

faktorn som påverkar hur metriken upplevs. Johansson menar att motiven i låten kan ses som 

”timelines”, ett begrepp som lånats från Kofi Agawus beskrivning av västafrikanska 

trumrytmer. En timeline är en enhet som komplementärt till pulsen utgör musikens, melodiernas 

och rytmernas ramverk. I fallet med västafrikansk musik finns alltså dels en puls, dels en 

timeline som tillsammans bildar det metriska ramverket, beskriver Johansson utifrån Agawu. 

Här finns dock en viss svårighet vid översättningen till fallet polska, eftersom motiven (som 

skulle motsvara timelines) är så tätt sammanvävda med pulsen att de inte går att se som separata 

flöden, utan två intrikat ihopblandade delar av samma metriska ramverk.62 Även om timeline-

fenomenet inte är lika tillämpbart i fallet tretakter i svensk folkmusik som i till exempel 

 
62 Johansson 2017, s. 36. 
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ghaniansk agbekor-musik finns dock en poäng med att se det metriska ramverket snarare som 

ett helhetsbygge än en konstruktion i de enskilda takterna. Locomotion, den riktade rörelse som 

musikern vill inducera i den dansande kroppen, kräver ett flöde, att en takt följs av en annan 

samt att de är lika nog för att slutsatser (i ett ”nu”) kan dras om den takt som ännu inte hörts (i 

en ”framtid”). Motiven kan sägas bidra med en riktning framåt och ett sammanhållande av en 

helhet, där de enskilda pulsslagens längd får utrymme att variera något, eftersom de ändå 

upplevs som sammanhängande. Med detta synsätt ses motiven, melodierna, och pulsen som 

lika viktiga medskapare i musikens metriska struktur. 

 Den andra frågeställningen, om den musikaliska miljön som låtarna skapar och hur de kan 

beskrivas metaforteoretiskt, fokuserar extra på just motiven och deras bidrag till den helhetliga 

upplevelsen. Eftersom oregelbundenheten är så stor inom varje låt, vilket visades i första delen 

av undersökningen, syftade andra delen till att ge ett sätt att beskriva helheten utan att i detalj 

behöva precisera faktorer som mikrotajming eller spelteknik. Här beskrevs hur lutning 

(uppförsbacke, nedförsbacke eller planmark) och viskositet (trögheten eller ett upplevt 

luftmotstånd) skapas i skärningspunkten mellan det musikaliska materialet och det konstnärliga 

utförandet. Vissa förklaringar till helhetsupplevelsen hittades i faktorer som tonhöjd och 

melodisk riktning och vissa hittades i det enskilda framförandet med faktorer som stråkteknik 

eller anslag. Genom Larssons musikaliska krafter kunde dessa faktorer tas på större allvar, och 

ges en faktisk agens i skapandet av helhetsupplevelsen, än vad som vanligtvis ses i strukturella 

analyser av svensk folkmusik. Kanske är detta vad Kaminsky eftersökte som riktning framåt 

för folkmusikforskningen redan i titeln på artikeln: ”Total Rhythm in Three Dimensions: 

Towards a Motional Theory of Melodic Dance Rhythm in Swedish Polska Music”. Där 

Kaminsky använde sig av informanter för att beskriva hur vissa låtar känns ”sega” medan andra 

känns ”lätta” har den här uppsatsen lite mer generella anspråk och fyller i med Larssons 

metaforteoretiska begrepp. Tanken att musiken kan fungera som fysikaliska krafter med faktiskt 

potential att igångsätta rörelse hos kroppar torde inte vara främmande för någon folkmusiker 

som spelat till dans, kanske inte heller för någon lyssnare till folkmusik – eller musik över lag 

kanske? Att ta dessa krafter på allvar och undersöka hur de opererar i de olika låtarna ger en 

tydligare rumslighet till musiken än vad som tidigare beskrivits och fungerar som ett 

komplement till mer abstrakta resonemang om musikens beskaffenhet, som den om 

pulsupplevelsen i denna uppsats är ett exempel på. 

 Metaforteorin blir ett sätt att fånga musikens flyktighet utan att för den delen fixera den i 

notvärden eller sekundvärden. Genom att se musikens krafter, tendenser, riktningar och dess 

påverkan på den lyssnande kroppen kan vissa faktorer göras förståeliga, medan andra faktorer 
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kvarstår som variabla. I musik utan dirigent som till stor del är gehörsutlärd, får pulsen vara 

mer variabel medan betoningen ligger på motivisk tydlighet för att musiken ska bli förståelig. 

De låtar som undersökts har inte en speciellt avancerad uppbyggnad eller tar sig några större 

melodiska friheter, de består i regel av två till tre melodiska gester som sedan upprepas och 

varieras något. Tydligheten ligger kanske i motiven, där de musikaliska krafterna skapar miljöer 

att röra sig i, snarare än i en stadig pulsen, även om denna också finns med som en faktor. 

 Den här uppsatsen kanske kan ses som ett exempel på att precision ibland gör att saker verkar 

svårare än de egentligen är. Mätbarhet har argumentationstekniska fördelar, men som ett 

verktyg för att förstå en upplevelse kan verkar det trubbigt och otympligt. Därför tillämpas 

metaforer, musikens fysikalitet för att bättre fånga det flyktiga – rörelsen i musiken. Musik som 

lärs ut med noter kanske bäst studeras i noter, men musik den lärs ut med metaforer, blommiga 

beskrivningar och kroppslig härmning kanske bäst studeras på liknande sätt. Det kan vara ett 

sätt för praktik och teori att närma sig varandra inom fältet svensk folkmusik, där användningen 

av metaforteorin här fungerat som ett givande tillägg, ett sätt att få ett bredare grepp om 

helhetsupplevelsen av musiken, melodierna, pulsen.  

 Metaforteorins roll i folkmusiken är kanske ännu inte helt självklar även om denna uppsats 

kan vara ett första steg. Det finns dock mycket för folkmusikfältet att hämta ur den 

tanketraditionen och ett vidare utforskande fälten emellan vore en intressant väg framåt. 

Samtidigt som denna uppsats kanske egentligen förespråkar en mindre mätningsfokuserat 

angreppssätt på svensk folkmusik som källmaterial, tycks dock även ytterligare mätningar 

nödvändiga för att klarlägga hur upplevelsen av puls och meter fungerar och vilka faktorer som 

påverkar upplevelsen. Denna uppsats har kunnat antyda att det inte endast är pulsen mätt i 

millisekunder som styr upplevelsen av tempo, upplevelsen av snabbt – långsamt, lätt – segt, 

utan betydligt fler faktorer. Både det på förhand givna musikaliska materialet spelar roll och 

troligtvis även hur musikern väljer att tolka detta. Betydligt fler, bredare och striktare mätningar 

skulle dock krävas föra att dra slutsatser om det egentliga förhållandet, speciellt när det gäller 

upplevelsen av asymmetrisk puls.   
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