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Det	  finns	  en	  hel	  del	  litteratur	  som	  lär	  ut	  jazzimprovisation,	  men	  få	  som	  visar	  vilka	  musi-‐
kaliska	  strukturer	  som	  kan	  användas	  för	  att	  få	  det	  att	  låta	  ”jazzigt”.	  I	  den	  här	  kvalitativa	  
studien	   utforskas	   därför	   likheterna	  mellan	   fem	  olika	   utvalda	   jazzimprovisationer	   i	   pi-‐
ano.	  I	  fokus	  står	  improvisationernas	  musikaliska	  ”språk”	  ifråga	  om	  musikaliska	  byggste-‐
nar	  eller	  strukturer.	  Forskningsfrågan	  lyder:	  Vilka	  musikaliska	  ”byggstenar”	  eller	  struk-‐
turer,	  har	  fem	  olika	  solon	  i	  jazzpiano	  gemensamt?	  Syftet	  med	  studien	  är	  att	  finna	  likhet-‐
er	  mellan	   några	   pianoimprovisationer	   av	   kända	   jazzmusiker.	   Studien	   utgår	   från	   feno-‐
menologiskt	  och	  hermeneutiskt	  perspektiv.	  Resultaten	  visar	  att	  de	  olika	  musikerna	  an-‐
vänder	  sig	  av	  en	  rad	  olika	  specifika	  koncept	  som	  de	  bygger	  sina	  jazzimprovisationer	  på:	  
bluesspråk,	  side	  slipping,	  kromatik	  och	  närmandetoner,	  ackordstoner,	  reharmonisering,	  
överlagrade	   ackord	  och	  pentatonik.	  Det	   fenomen	   som	  synes	  hålla	   samman	  dessa	  kon-‐
cept	  är	  tension	  and	  release,	  som	  tillsammans	  med	  koncepten	  bidrar	  till	  det	  musikaliska	  
språk	  som	  används	  inom	  den	  här	  delen	  av	  jazzgenren.	  Trots	  att	  pianisterna	  synes	  bygga	  
sina	  improvisationer	  på	  samma	  koncept,	  används	  dock	  dessa	  på	  så	  pass	  varierade	  sätt,	  
att	  improvisationerna	  upplevs	  som	  både	  personliga	  och	  kreativa.	  	  	  
	  
Nyckelord:	  musik,	  jazz,	  piano,	  improvisation,	  lärande,	  fenomenologi,	  hermeneutik.	  	  
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It	  is	  easy	  to	  find	  literature	  that	  teaches	  jazz	  improvisations,	  but	  hard	  to	  find	  any	  that	  re-‐
ally	  shows	  which	  musical	  structures	  can	  be	  used	  in	  order	  to	  make	  a	  sound	  “jazzy”.	  This	  
qualitative	  study	  will	  therefore	  explore	  the	  similarities	  between	  five	  piano-‐jazz	  improvi-‐
sations.	   	  The	  music	  “language”	  of	   the	  musicians	  such	  as	   the	  “building	  blocks”	  or	  struc-‐
ture	  will	  be	   in	   focus	  when	  comparing	   these	   improvisations.	  The	   research	  question	   for	  
this	   study	  will	   therefore	   be:	  what	  musical	   building	   blocks	   or	   structures	   have	   the	   five	  
solos	  in	  jazz	  piano	  in	  common?	  The	  aim	  is	  to	  find	  similarities	  between	  some	  piano	  im-‐
provisations	  done	  by	  acclaimed	  jazz	  musicians.	  The	  study	  will	  have	  a	  phenomenological	  
and	  hermeneutic	  approach.	  The	  presented	  result	  show	  that	  the	  musicians	  use	  a	  range	  of	  
specific	   concepts	   when	   building	   their	   jazz	   improvisations;	   blues,	   side	   slipping,	  
chromaticism	  and	  approach	  notes,	  chord	  tones,	  reharmonisation,	  upper	  structure	  triads	  
and	  pentatonics.	  The	  conclusive	  phenomena	  has	  been	  proven	  to	  be	  tension	  and	  release,	  
that	  together	  with	  the	  concept	  contributes	  to	  the	  music	  language	  that	  is	  used	  within	  this	  
jazz	   genre.	   Even	   though	   the	   different	   pianists	   seems	   to	   use	   the	   same	   concept	   when	  
building	  their	   improvisations,	   it	   is	   in	  the	  way	  they	  use	  them	  in	  terms	  of	  variation,	  that	  
makes	  the	  solos	  appear	  personal	  and	  creative.	  
	  
Keywords:	  music,	  jazz,	  piano,	  improvisation,	  learning,	  phenomenology,	  hermeneutic.	  
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Förord	  	  
Ett	  stort	  tack	  till	  alla	  som	  bidragit	  med	  synpunkter	  och	  idéer	  under	  arbetets	  gång.	  Jag	  vill	  
speciellt	  tacka	  min	  handledare	  Ann	  Sofie	  Paulander	  för	  hjälp	  med	  utformningen	  av	  arbe-‐
tet.	  Vill	  även	  tacka	  Marie	  för	  allt	  stöd	  när	  det	  har	  känts	  som	  tuffast	  med	  att	  skriva.	  	  
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1	  Inledning	  	  
I	  detta	  kapitel	  ges	  en	  kort	  presentation	  av	  mig	  och	  min	  ingång	  i	  arbetet,	  några	  problema-‐
tiserande	  frågeställningar	  som	  ringar	   in	  mitt	  ämnesområde	  samt	  beskrivningar	  av	  vad	  
jag	  önskar	  uppnå	  med	  studien.	  Därefter	  preciseras	  studiens	  syfte	  och	  frågeställning.	  	  
	  

1.1	  Inledande	  text	  
I	  mina	  timmar	  i	  övningsrummet	  har	  jag	  försökt	  att	  erövra	  förmågan	  att	  kunna	  spela	  jazz.	  
Jag	  började	  min	  musikaliska	  bana	  redan	  som	  liten	  på	  kulturskolan,	   först	  som	  trumpet-‐
elev	   sedan	   som	  pianist.	  När	  det	  var	  dags	  att	   välja	   gymnasieskola	  gjorde	  mitt	  musikin-‐
tresse	  att	  jag	  valde	  att	  gå	  på	  det	  estetiska	  programmet	  med	  musikinriktning.	  Det	  var	  där	  
jag	  först	  kom	  i	  kontakt	  med	  jazzmusik.	  Först	  var	  jag	  bara	  ytligt	  intresserad	  och	  orkade	  
sällan	   riktigt	   lyssna	  på	  denna	   typ	   av	  musik	   en	   längre	   tid.	  Det	   som	  gjorde	   att	   jag	   ändå	  
började	  odla	  mitt	   jazzintresse	  var	  att	   jag	  tidigt	   förknippade	  mig	  med	  den	  musiken,	  det	  
var	  bara	  någonting	   jag	   ville	  bli	   bra	  på.	   Jag	  minns	   att	   jag	   redan	  då	  kunde	  uppfatta	   vad	  
som	  lät	  ”jazzigt”	  och	  vad	  som	  inte	  gjorde	  det	  och	  jag	  funderade	  på	  vad	  det	  är	  som	  gör	  att	  
en	  musiklyssnare	   kan	   lyssna	   på	   jazzimprovisationer	   och	   tycka	   att	   det	   låter	   ”rätt”	   och	  
som	  jazz	  skall	  låta.	  Finns	  det	  färdiga	  mallar	  som	  alla	  jazzmusiker	  använder	  sig	  av?	  Utgår	  
musikerna	  från	  specifika	  skalor	  av	  något	  slag?	  Eller	  har	  de	  bara	  en	  mycket	  bra	  rytmisk	  
förståelse?	  	  

Efter	  flera	  år	  som	  övande	  jazzpianist	  har	  jag	  förstått	  att	  det	  är	  en	  lång	  resa	  för	  att	  bli	  en	  
bra	  jazzmusiker	  bestående	  av	  mycket	  övande	  på	  sitt	  instrument,	  analyserande,	  läsande	  
av	  böcker,	  musiklyssnande	  och	  inte	  minst	  ett	  transkriberande	  av	  jazzsolon.	  Konsten	  i	  att	  
kunna	  spela	  jazz	  kan	  inte	  fås,	  menar	  jag,	  enbart	  genom	  att	  t.ex.	  läsa	  en	  bok	  eller	  lyssna	  
till	   en	   skiva	  med	  Miles	   Davis	   då	   och	   då,	   utan	   det	   kräver	  mer	   tid	   än	   så.	  Många	   liknar	  
denna	   inlärning	  med	   att	   lära	   sig	   ett	   språk,	   jazzmusikern	   och	   författaren	   till	   Effortless	  
Mastery,	  Kenny	  Werner	  (1996)	  till	  exempel,	  beskriver	  just	  denna	  syn	  på	  musikinlärning,	  
inom	  bebop	  i	  det	  här	  fallet:	  	  

	  
If	  you	  relate	  to	  it	  as	  a	  language,	  and	  not	  a	  style,	  you	  can	  personalize	  it	  more	  ea-‐
sily.	   If	   you	   master	   the	   language,	   you	   can	   say	   anything	   you	   want.	   (Werner,	  
1996,	  sid.	  48)	  	  

Författaren	  menar	  här	  att	  användandet	  av	  ett	  språk	  kan	  betraktas	  som	  en	  form	  av	  im-‐
provisation,	  och	  i	  och	  med	  att	  en	  person	  lär	  sig	  ett	  språk	  så	  ges	  denne	  möjlighet	  att	  ut-‐
trycka	  det	  han	  eller	  hon	  önskar.	  Om	  man	  som	  musiker	  då	  också	  utvecklar	  ett	  eget	  musi-‐
kaliskt	  språk,	  så	  torde	  musikern	  även	  kunna	  känna	  sig	  fri	  att	  uttrycka	  det	  han	  eller	  hon	  
önskar	  i	  musik.	  Samme	  författare	  menar	  att	  barn	  lär	  sig	  ett	  språk	  genom	  att	  imitera	  folk	  
i	  omgivningen.	  Han	  tycker	  därför	  att	  en	  jazzmusiker	  bör	  ha	  samma	  förhållningssätt	  till	  
musik.	  Eftersom	  imitation	  är	  en	  metod	  för	  inlärning	  av	  språk,	  så	  har	  jag	  i	  denna	  studie	  
valt	  att	  titta	  på	  hur	  några	  olika	  erkända	  jazzpianister	  improviserar	  över	  några	  av	  jazzens	  
kanske	  mest	  kända	  standardkompositioner.	  Vad	  använder	  de	  sig	  av	  för	  idéer?	  Finns	  det	  
likheter	   i	   deras	   musikaliska	   språk	   som	   även	   andra	   kan	   lära	   sig?	   Hur	   ser	   deras	   ton-‐
material	  ut,	   rytmik,	   fraser	  m.m.?	  Pentatonik,	  skalor,	   rytmiska	  grupperingar,	  ackordsto-‐
ner	  är	  exempel	  på	  några	  av	  de	  byggstenar	  som	  det	  går	  att	  använda	  sig	  av	  i	  jazzimprovi-‐
sationer,	   så	   jag	   vill	   se	   hur	   dessa	  musiker	   använder	   sig	   av	   dessa	   olika	   byggstenar	   och	  
därefter	  diskutera	  på	  vilka	  sätt	  dessa	  kan	  vara	  användbara	  i	  musikaliska	  läroprocesser.	  	  
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Att	  transkribera	  improvisationer	  och	  tolka	  dessa	  har	  varit	  en	  del	  av	  min	  musikaliska	  
läroprocess	  under	  alla	  mina	  år	  på	  Musikhögskolan	  Ingesund.	  Syftet	  har	  varit	  att	  utveckla	  
mig	  i	  mitt	  musicerande	  och	  att	  bli	  bättre	  på	  jazzpiano	  som	  är	  mitt	  huvudinstrument	  och	  
på	  musikteori	  och	  gehör	  som	  är	  mitt	  bifack.	  På	  Ingesund	  går	  jag	  i	  skrivande	  stund	  femte	  
året	  på	  musiklärarprogrammet	  och	  föreliggande	  arbete	  utgör	  mitt	  examensarbete.	  	  
	  

1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  	  

Genom	  denna	  studie	  önskar	   jag	  utforska	   likheter	  mellan	  några	  utvalda	   jazzimprovisat-‐
ioners	  musikaliska	  ”språk”.	  Går	  det	  att	   finna	  några	  gemensamma	  musikaliska	  byggste-‐
nar	  eller	  strukturer	  i	  dessa	  improvisationer?	  Hur	  ser	  de	  i	  så	  fall	  ut?	  Vilka	  beståndsdelar	  
utgörs	  byggstenarna	  och/eller	  strukturerna	  av?	  Syftet	  med	  studien	  är	  att	  finna	  likheter	  
mellan	  några	  pianoimprovisationer	  av	  kända	  jazzmusiker.	  På	  grundval	  av	  detta	  har	  stu-‐
dien	  följande	  forskningsfråga:	  	  
	  
Vilka	  musikaliska	   byggstenar	   eller	   strukturer	   har	   fem	   olika	   solon	   i	   jazzpiano	   gemen-‐
samt?	  	  

Min	  förhoppning	  är	  att	  jag	  med	  denna	  studie	  ska	  kunna	  bidra	  till	  ny	  kunskap	  om	  musi-‐
kaliska	  läroprocesser	  inom	  jazzimprovisationens	  område	  samt	  inspirera	  andra	  musiker	  
och	  lärare	  i	  ämnet.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   9	  

2	  Bakgrund	  	  
Detta	  kapitel	  inleds	  med	  en	  genomgång	  av	  litteratur	  som	  berör	  ämnet	  pianojazzimpro-‐
visation,	  därefter	  följer	  ett	  avsnitt	  med	  förklaringar	  av	  de	  musikteoretiska	  begrepp	  som	  
är	  relevanta	  för	  denna	  studie	  samt	  ett	  avsnitt	  där	  studiens	  vetenskapsfilosofiska	  förank-‐
ring	  i	  fenomenologi	  och	  hermeneutik	  beskrivs.	  	  	  
	  	  

2.1	  Litteratur	  inom	  ämnesområdet	  
Det	   finns	   tyvärr	   inte	   så	   mycket	   forskning	   inom	   området	   pianojazzimprovisation	   och	  
ännu	  mindre	  av	  sådan	  som	  jämför	  olika	  jazzimprovisationer.	  I	  detta	  avsnitt	  har	  jag	  där-‐
för	   valt	   att	  presentera	  den	   litteratur	   jag	   ändå	  anser	   ligger	  närmast	   till	   hands	  och	   som	  
också	  har	  relevans	  för	  denna	  studie.	  	  

2.1.1	  Jazzimprovisation,	  vad	  är	  det?	  
Det	  kan	  vara	  bra	  att	  börja	  med	  att	  reda	  ut	  hur	  en	  definition	  av	  begreppet	  jazzimprovisat-‐
ion	  kan	  se	  ut.	  En	  definition	  som	  ligger	  nära	  min	  egen	  syn	  på	  jazzimprovisation	  och	  som	  
ligger	   till	   grund	   för	   hur	   jag	   tolkar	   analysresultaten	   i	   denna	   studie	   ger	   författaren	   till	  
boken	  Improvising	  jazz	  piano,	  John	  Mehegan	  (2014):	  

	  
The	  principle	  of	  jazz	  improvisation	  involves	  the	  abandoning	  of	  the	  melody	  and	  
the	  creating	  of	  new	  ideas	  from	  the	  resources	  of	  the	  harmony	  (chord	  changes)	  
of	   a	   tune,	   arpeggios,	  modes,	   ornamental	   tones,	   etc.	   Because	   of	   this,	   it	   is	   es-‐
sential	  that	  the	  student	  have	  a	  clear	  and	  concise	  idea	  of	  the	  use	  of	  harmony	  in	  
dealing	  with	  jazz	  improvisation.	  (Mehegan,	  2014,	  sid.	  6)	  

Mehegan	  menar	  här	  att	  en	  musiker	  behöver	  ha	  bra	  kunskap	  om	  det	  harmoniska	  förlop-‐
pet	  i	  en	  låt	  för	  att	  kunna	  improvisera	  över	  den,	  men	  också	  att	  musikern	  behöver	  öva	  in	  
olika	  byggstenar	  till	   improvisationen,	  så	  som	  t.ex.	  arpeggion1.	  Grunden	  för	  en	  improvi-‐
sation	   är	   att	  melodin	   överges	   för	   att	   istället	   skapa	   nya	   idéer	   som	  bildar	   en	   i	   stunden	  
skapad	  melodi	   (Mehegan,	   2014,	   sid.	   6).	  Den	  melodin	   kan	   skapas	  utifrån	   resurser	   som	  
finns	  i	  harmoniken,	  arpeggion	  med	  mera,	  menar	  Mehegan.	  

2.1.2	  Betydelsen	  av	  att	  transkribera	  jazzsolon	  
Att	   transkribera2	   solon	  har	   för	  många	  musiker	   varit	   av	   vikt	   i	   en	   strävan	   att	   utvecklas	  
musikaliskt.	  Detta	  beskriver	  bland	  annat	  Mark	  Levine	  (1989)	   i	   sin	   inledning	   till	  boken	  
The	  Jazz	  Piano	  Book.	  Han	  listar	  här	  upp	  de	  många	  delar	  som	  en	  övande	  jazzmusiker	  be-‐
höver	  utföra:	  
	  

Nobody	   has	   ever	   learned	   to	   play	   jazz	   from	   a	   book	   only.	   This	   one	   will	   help	  
guide	  you	  while	  you	  study	  with	  a	  good	  teacher,	  listen	  to	  as	  much	  live	  and	  rec-‐
orded	   jazz	  as	  you	   can,	   transcribe	   solos	  and	   songs	   from	  records,	   and,	   in	   gen-‐
eral,	  immerse	  yourself	  as	  much	  as	  possible	  in	  the	  world	  of	  JAZZ.	  (Levine,	  1989,	  
sid.	  6)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Arpeggion:	  ”Brutet	  ackord,	  ett	  sätt	  att	  spela	  tonerna	  i	  ett	  ackord	  snabbt	  efter	  varandra…”	  (Bonniers	  Mu-‐
siklexikon,	  2003,	  sid	  24).	  
2	  Transkribera:	  Att	  nedteckna	  ljudande	  musik	  i	  noter	  med	  hjälp	  av	  gehör	  (författarens	  beskrivning).	  	  
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Levine	  (1989)	  menar	  att	  en	  helhet	  i	  övandet	  är	  viktigt	  och	  att	  alla	  de	  här	  ovannämnda	  
delarna	  såsom	  musiklyssning,	  transkribering	  m.m.,	  är	  lika	  viktiga.	  Att	  då	  lyssna,	  imitera	  
och	  transkribera	  andra	  musikers	  låtar	  utgör	  en	  viktig	  del	  i	  läroprocessen.	  	  

Musikern	   och	   författaren	   till	   boken	  Thinking	   in	   Jazz:	   The	   Infinite	   Art	   of	   Improvisation,	  
Paul	  Berliner	  (1994),	  har	  intervjuat	  och	  sammanställt	  ett	  antal	  musikers	  tankar	  om	  öv-‐
ning	  och	  utveckling.	  I	  en	  av	  intervjuerna	  beskriver	  en	  av	  de	  intervjuade	  musikerna,	  Art	  
Farmer,	  något	  som	  han	  anser	  vara	  en	  viktig	  del	  i	  sin	  övning:	  

	  
I	  decided	  the	  best	  I	  could	  do	  would	  be	  to	  write	  the	  solos	  down,	  note	  for	  note,	  
and	  line	  them	  up	  with	  the	  harmony	  of	  the	  song,	  analyzing	  the	  notes	  according	  
to	  the	  chords	  that	  were	  being	  played.	  Then	  I	  would	  learn.	  –	  Well,	  you	  can	  do	  
this	  at	  this	  time.	  You	  can	  do	  that	  at	  that	  time,	  it	  was	  like	  getting	  your	  vocabu-‐
lary	  straight.	  (Berliner,	  1994,	  sid.	  95)	  

Här	  beskriver	  Art	  Farmer	  hur	  en	  transkribering	  och	  en	  analys	  av	  ett	  solo	  kan	  gå	  till.	  Han	  
beskriver	  att	  han	  skriver	  ned	  sina	  transkriptioner	  och	  analyserar	  dem	  i	  förhållande	  till	  
de	  ackord	  som	  de	  liksom,	  spelas	  över,	  eller	  tillsammans	  med,	  på	  inspelningen.	  	  

2.1.3	  Svårigheter	  vid	  inlärning	  av	  jazzimprovisation	  
Boken	   Jazzpiano	  av	  Daniel	  Nolgård	  (2004)	  tar,	  som	  jag	  förstår	  det,	  upp	  grundläggande	  
delar	   för	  en	   jazzpianist.	  Fokus	   ligger	  på	  teori	  och	  ackordspel,	  medan	  mindre	  vikt	   läggs	  
på	  rytmiskt	  samspel	  och	  improvisation.	  Anledningen	  till	  detta	  är	  enligt	  Nolgård:	  	  
	  

Skillnaden	  beror	  på	  att	  övningar	  i	  ackordspel	  går	  utmärkt	  att	  beskriva	  i	  en	  bok	  
som	  denna.	  Färdigheter	  i	  improvisation	  och	  rytmiskt	  samspel	  är	  däremot	  nå-‐
got	  som	  man	  oftast	  utvecklar	  i	  en	  ensemble	  tillsammans	  med	  andra	  musiker.	  
(Nolgård,	  2004,	  sid.	  7)	  

Det	  Nolgård	  (2004)	  menar	  här	  är	  att	   improvisation	  är	  ett	  kreativt	  skapande	   i	   stunden	  
som	  är	  svårt	  att	  beskriva	  med	  ord.	  Om	  en	  musiker	  ändå	  väljer	  att	  öva	  på	  improvisation	  
enbart	   utifrån	   vad	   som	   är	   teoretiskt	   korrekt,	   så	   pekar	   Nolgård	   på	   en	   svårighet	   som	  
denne	  kan	  stöta	  på:	  	  
	  

I	   sämsta	   fall	  kan	   teoretisk	   improvisationsträning	   leda	   till	   att	  man	  stänger	  av	  
sin	  gehörsmässiga	  intuition	  och	  i	  stället	  räknar	  ut	  vilka	  skalor	  som	  passar	  till	  
ackorden.	  I	  bästa	  fall	  leder	  den	  teoretiska	  träningen	  å	  andra	  sidan	  till	  att	  man	  
fyller	  på	  sitt	   förråd	  av	  musikaliska	   intryck	  som	  man	  sedan	  kan	  omsätta	  med	  
hjälp	  av	  sin	  intuition.	  (Nolgård,	  2004,	  sid.	  80)	  

Alltså	  kan	  det	  enligt	  Nolgård	  (2004)ligga	  en	  svårighet	  i	  att	  lära	  både	  sig	  själv	  och	  andra	  
att	  improvisera	  enbart	  genom	  att	  studera	  musikteori.	  Han	  menar	  att	  gehör	  bör	  kopplas	  
till	  det	  man	  som	  musiker	  spelar,	  istället	  för	  att	  enbart	  spela	  det	  denne	  teoretiskt	  vet	  fun-‐
gerar.	  Men	  han	  menar	  även	  att	  en	  musiker	  kan	  söka	  inspiration	  genom	  att	  studera	  and-‐
ras	  solon,	  till	  exempel	  genom	  att	  transkribera	  andras	  pianoimprovisationer:	  

	  
Att	  en	  jazzmusiker	  kan	  välja	  att	  studera	  musikteori	  och	  analysera	  andras	  im-‐
provisationer	   (plankningar),	   är	   lika	   självklart	   som	   att	   en	   författare	   kan	   läsa	  
andras	  böcker	  eller	  studera	  språkets	  uppbyggnad,	  utan	  att	  hans	  egna	  berättel-‐
ser	   fördenskull	   behöver	   bli	   plagiat	   eller	   språkliga	   konstruktioner.	   (Nolgård,	  
2004,	  sid.	  81)	  
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Nolgård	  (2004)	  menar	  här	  alltså	  att	  om	  en	  jazzmusiker	  kan	  analysera	  ett	  solo	  och	  på	  så	  
sätt	  inspireras	  av	  vad	  andra	  har	  gjort,	  behöver	  det	  inte	  alls	  störa	  ens	  egen	  kreativitet	  och	  
röst.	  Det	  är	  egentligen	  svårare	  menar	  han,	  att	  bygga	  ett	  solo	  enbart	  utifrån	  musikteori	  
utan	  att	  ha	  kopplat	  samman	  teori	  och	  gehör.	  	  

Levine	  (1989)	  skriver	  följande	  om	  sin	  syn	  på	  musikteori	  och	  hur	  en	  jazzpianist	  kan	  för-‐
hålla	  sig	  till	  den:	  

	  
Much	   of	   this	   book	   involves	  music	   theory.	   There´s	   a	   good	   reason	  why	  music	  
theory	  is	  not	  called	  music	  truth.	  The	  only	  truth	  is	  the	  music	  itself.	  Theory	  is	  an	  
intellectual	   dance	   we	   do	   around	   the	   music,	   trying	   to	   explain	   its	   dynamics.	  
Theory	  varies	  from	  era	  to	  era	  and	  from	  musician	  to	  musician.	  Allthough	  there	  
is	  a	  continuity	  in	  the	  evolution	  of	  jazz,	  the	  music	  that	  James	  P.	  Johnson	  played	  
in	   the	   1920s	   had	   changed	   radically	   by	   the	   time	   Art	   Tatum	   and	   Fats	  Waller	  
arrived	  in	  the	  1930s...	  (Mark	  Levine,	  1989,	  sid.	  6-‐7)	  

Levine	  (1989)	  menar	  här	  att	  musikteori	  endast	  finns	  för	  att	  försöka	  förklara	  musik.	  Mu-‐
sikteori	  är	  också	  i	  ständig	  utveckling	  och	  det	  som	  en	  musiker	  finner	  som	  en	  absolut	  san-‐
ning	  idag	  behöver	  inte	  vara	  det	  om	  några	  år.	  Kanske	  den	  här	  boken	  av	  Levine	  och	  andra	  
musikteoriböcker	  snarare	  bör	  ses	  som	  en	  inspiration	  för	  övande	  och	  musiklärande	  sna-‐
rare	  än	  att	  den	  ger	  några	  absoluta	  sanningar.	  	  	  

2.1.4	  Vad	  kännetecknar	  en	  ”bra”	  jazzimprovisation?	  	  
En	  person	   som	  menar	   att	   improvisation	   är	  något	   som	  musiker	   kan	  och	  bör	  öva	  på	   är	  
författaren	  till	  boken	  Spela	  fritt	  (2004),	  Stephen	  Nachmanovitch.	  Så	  här	  skriver	  han	  om	  
övning	  i	  improvisation:	  	  

	  
Effekten	  av	  att	  inte	  öva	  (eller	  inte	  öva	  djärvt	  nog)	  är	  tilltagande	  förstelning	  hos	  
hjärta	  och	  kropp	  och	  avtagande	  förmåga	  till	  variation.	  (Nachmanovitch,	  2004,	  
sid.	  49).	  
	  

Nachmanovitch	  menar	  alltså	  att	  en	  musiker	  bör	  öva	  på	  improvisation	  för	  att	  bygga	  upp	  
ett	   förråd	   av	  musikaliska	   idéer	   som	  denne	  har	   till	   sitt	   förfogande	   vid	   improvisationer	  
och	  musicerande.	  	  
	  
Nolgård	  (2004)	  skriver	  om	  sin	  syn	  på	  vad	  som	  kännetecknar	  en	  bra	  improvisation.	  Han	  
menar	  att	  det	  inte	  är	  en	  chanstagning	  eller	  tur	  om	  en	  musiker	  skapar	  en	  bra	  improvisat-‐
ion:	  
	  

Det	  är	  min	  bestämda	  uppfattning	  att	  en	  bra	   improvisation	  är	  detsamma	  som	  
en	  verklig	  komposition	  och	  inte	  en	  förutbestämd	  väg	  genom	  givna	  ackordana-‐
lyser	  med	  hjälp	  av	  helt	  eller	  delvis	  memorerade	  fraser.	  En	  bra	   improvisation	  
är	  inte	  heller	  ett	  resultat	  av	  chanstagning	  eller	  tur.	  Den	  är	  som	  all	  annan	  kom-‐
position	  ett	  resultat	  av	  musikerns	  estetiska	  val.	  (Nolgård,	  2004,	  sid.	  80)	  

	  
Om	  det	  inte	  är	  en	  slump	  det	  som	  en	  bra	  improvisatör	  framställer,	  så	  förstår	  jag	  det	  som	  
att	  det	  alltså	  är	  något	  som	  går	  att	  öva	  på.	  Vidare	  menar	  han	  dock	  att	  det	  inte	  är	  mening-‐
en	  att	  en	  jazzmusiker	  skall	  öva	  in	  hela	  fraser	  som	  denne	  sedan	  återanvänder	  i	  sina	  im-‐
provisationer.	   I	   kapitlet	   ”Rätt	   skala"	  blir	   inte	  automatiskt	   en	  bra	  melodi	   beskriver	  Nol-‐
gård	  vidare	  svårigheterna	  med	  att	  enbart	  använda	  rätt	  skalor	   för	  att	  skapa	  en	  bra	   im-‐
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provisation.	  	  Han	  menar	  att	  det	  krävs	  rätt	  skala,	  men	  också	  kromatiska3	  och	  diatoniska4	  
närmandetoner5	  samt	  hänsyn	  till	  frasens	  melodiska	  rytm	  för	  att	  ackordstoner	  och	  när-‐
mandetoner	  på	  olika	  sätt	  ska	  kunna	  infalla	  på	  betonade	  och	  obetonade	  slag.	  Vad	  dessa	  
begrepp	  och	  uttryck	  betyder,	  utvecklas	  mer	  utförligt	  här	  nedan	  i	  det	  kommande	  avsnit-‐
tet.	  	  	  	  	  
	  

2.2	  Musikteoretiska	  utgångspunkter	  
I	  detta	  avsnitt	  redovisas	  olika	  relevanta	  musikaliska	  begrepp.	  

2.2.1	  Intervall	  
Ett	   intervall	   är	   avståndet	  mellan	   två	   toner.	  Ola	  Bengtsson	  beskriver	   i	   sin	  bok	   Jazzhar-‐
moni	   (1994)	   att	   det	   finns	   rena,	   stora,	   små,	   förminskade	   och	   överstigande	   intervaller.	  
Han	  omnämner	  också	  ett	  annat	  sätt	  att	  beskriva	  intervaller	  på:	  

	  
En	  annan	  benämning	  på	  intervaller	  är	  att	  kalla	  alla	  durskalans	  stora	  och	  rena	  
intervaller	   för	  1,	  2,	  3,	  4,	  5,	  6,	  7	  och	  8.	  En	   liten	   ters	  kallas	  då	  ”sänkt	   trea”	  och	  
skrives	   b3.	   En	   överstigande	   kvart	   kallas	   ”höjd	   fyra”	   och	   skrives	   #4.	   En	   för-‐
minskad	   sept6	   kallas	   ”dubbelsänkt	   sjua7”	   och	   skrives	   bb7.	   (Bengtsson,	   1994,	  
sid.	  6)	  

Detta	  sätt	  att	  benämna	  intervaller	  på	  är	  det	  sätt	  jag	  använder	  mig	  av	  här	  i	  detta	  arbete	  
då	  det	  blivit	  vanligt	  i	  jazzsammanhang	  att	  göra	  så.	  	  

2.2.2	  Ackord	  och	  skalor	  
Diatoniska	  ackordsskalor	  och	  ackord	  i	  dur.	  
Ackord	  erhålls	  genom	  att	  stapla	  två	  eller	  flera	  terser	  ur	  en	  och	  samma	  skala	  på	  varandra,	  
eller	  som	  Nolgård	  (2004)	  skriver	  att	  ”Skalan	  är	  byggmaterialet	  till	  ackordet	  och	  alla	  ska-‐
lans	  toner	  kan	  också	  tänkas	  vara	  ackordtoner”	  (a.a.	  sid.	  41).	  Vidare	  menar	  Nolgård	  att	  en	  
musiker	  genom	  att	  välja	  s.k.	  spänningstoner8	  till	  ett	  ackord,	  definierar	  vilken	  skala	  ack-‐
ordet	  är	  hämtat	  ifrån.	  Detta	  betyder	  att	  om	  ett	  ackord	  spelas	  med	  en	  viss	  spänningston	  
så	  är	  det	  möjligt	  att	  härleda	  detta	  till	  en	  specifik	  skala.	  Nolgård	  skriver	  i	  den	  inledande	  
texten	   till	  kapitlet	  Ackorden	  och	  deras	   skalor	  att	  det	  är	  möjligt	  att	   låta	  ett	  modalt9	   för-‐
hållningssätt	  omfatta	  alla	  ackord,	  alltså	  att	  en	  skala	  kan	  utgöra	  byggstenar	  till	  ett	  ackord.	  
Ola	  Bengtsson	  (1994)	  skriver	  att	  det	  går	  att	  fylla	  ut	  tonerna	  mellan	  ackordstonerna	  1,	  3,	  
5	  och	  7	  för	  att	  få	  en	  ackordskala.	  Dessa	  toner	  hämtas	  från	  den	  tonart	  som	  låten	  spelas	  i.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Kromatik:	  ”Term	  som	  betecknar	  att	  halvtonsteg	  lagts	  till	  den	  vanliga	  diatoniska	  skalans	  tonsystem”	  
(Bonniers	  Musiklexikon,	  2003,	  sid.	  258).	  	  
4	  Diatonik:	  ”En	  samlande	  term	  för	  skalor	  som	  har	  både	  hel-‐	  och	  halvtonsteg”	  (Bonniers	  musiklexikon,	  
2003,	  sid.	  116).	  	  
5	  Närmandetoner:	  ”…	  toner	  som	  inte	  vilar	  utan	  är	  på	  väg	  mot	  någon	  annan	  ton	  (ackordton,	  spänningston	  
eller	  en	  annan	  närmandeton”	  (Torbjörn	  Gulz,	  2001,	  sid	  56)	  
6	  Sept:	  här	  förkortning	  av	  septima,	  dvs.	  den	  sjunde	  tonen	  i	  den	  västerländska	  skalan	  (författarens	  beskriv-‐
ning).	  	  
7	  Dubbelsänkt:	  Betäckning	  för	  att	  en	  ton	  skall	  sänkas	  med	  två	  kromatiska	  halvtonsteg	  (författarens	  be-‐
skrivning).	  
8	  Spänningston:	  Spänningstoner,	  eller	  ”färgningar”,	  är	  de	  övriga	  toner	  som	  stämmer	  överens	  med	  ackord-‐
skalan	  och	  som	  inte	  är	  en	  ackordston	  (Gulz,	  2001,	  sid	  56).	  
9	  Modal:	  Modalt	  ackordspel	  saknar	  kadenser	  och	  tydliga	  ackordföljder	  utan	  bygger	  på	  en	  ackordsskala	  
(Författarens	  beskrivning).	  
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Detta	  menar	  Bengtsson	  gör	  att	  man	  som	  musiker	  kommer	  att	  spela	  de	  toner	  som	  låter	  
naturligast,	  samtidigt	  som	  han	  menar	  att	  det	  finns	  flera	  valmöjligheter:	  	  

	  
När	   jag	  nämner	  en	  skala	  som	  lämplig	  att	  använda	  över	  ett	  ackord,	  menar	   jag	  
ett	  tonförråd	  på	  (oftast)	  7	  toner	  som	  är	  en	  logisk	  följd	  av	  situationen.	  Med	  lo-‐
gisk	  följd	  menas	  att	  man	  tar	  hänsyn	  till	  tonarten,	  ackordet,	  melodin	  och	  stilen.	  
Jag	  tar	  alltså	  inte	  med	  fantasi,	  kreativitet,	  övning,	  kunskap,	  variation,	  kromatik	  
och	  personlig	  stil	  vid	  val	  av	  tonförråd	  till	  ett	  ackord.	  (Bengtsson,	  1994	  sid.	  32)	  

	  
Bengtsson	  (1994)	  menar	  alltså	  att	  om	  en	  jazzmusiker	  vill	  finna	  en	  så	  ”korrekt”	  ackords-‐
skala	   som	  möjligt	   så	  är	   tonart,	  melodi,	   ackord	  och	   stil	  det	   som	  bör	   ligga	   till	   grund	   för	  
detta.	   Han	   lämnar	   dock	   det	   öppet	   för	   att	   bland	   annat	   ens	   fantasi	   och	   kreativitet	   kan	  
komma	  att	  ändra	  detta	  val	  för	  att	  sätta	  en	  mer	  personlig	  prägel	  på	  musiken.	  
	  
Kyrkotonarter	  
Kyrkotonarterna	   innehåller	   samma	   toner,	   men	   kan	   betraktas	   som	   förskjutningar	   av	  
durskalan	  (jonisk).	  Eftersom	  det	   finns	  sju	  olika	   toner	   i	  en	  durskala	  betyder	  det	  att	  det	  
går	   att	   få	   fram	   sju	   olika	   kyrkotonarter	   ur	   denna.	  Nedan	   beskrivs	   dessa	   kyrkotonarter	  
och	  vilka	  spänningstoner	  som	  är	  möjliga	  att	  lägga	  till	  den	  fyrklang	  som	  bildas	  på	  första	  
skalsteget	  i	  respektive	  skala.	  Nedstående	  beskrivning	  är	  hämtad	  från	  Nolgård	  (2004):	  
 
• Imaj7,	   jonisk Innehåller	   stegen	   1,2,3,4,5,6,7,	   alltså	   samma	   som	   durskalan.	   Är	   en	  

durskala	   där	   det	   är	  möjligt	   att	   använda	   spänningstonerna	   9	   och	   13.	   Tonen	   11	   an-‐
vänds	  oftast	  inte	  då	  den	  bildar	  ett	  oönskat	  b9	  intervall	  med	  durtersen.	   
 

• II	  m7,	  dorisk.	  	  Innehåller	  stegen	  1,2,b3,4,5,6,b7.	  Är	  en	  mollskala	  där	  det	  är	  möjligt	  att	  
använda	  spänningstonerna	  9,	  11	  och	  13.	  	  

	  
• III	  m7,	  frygisk.	  Innehåller	  stegen	  1,b2,b3,4,5,b6,b7.	  Är	  en	  mollskala	  där	  det	  är	  möjligt	  

att	  använda	  spänningstonen	  11.	  	  
	  
• IV	  maj7,	  lydisk.	  Innehåller	  stegen	  1,2,3,#4,5,6,7.	  Är	  en	  durskala	  där	  det	  är	  möjligt	  att	  

använda	  spänningstonerna	  #11,6	  och	  9.	  	  
	  
• V7,	  mixolydisk.	  Innehåller	  stegen	  1,2,3,4,5,6,b7.	  Är	  en	  durskala	  där	  det	  är	  möjligt	  att	  

använda	  spänningstonerna	  9,11	  och	  13.	  	  
	  
• VI	  m7,	  eolisk.	  Innehåller	  stegen	  1,2,b3,4,5,b6,7.	  Är	  en	  mollskala	  där	  det	  är	  möjligt	  att	  

använda	  spänningstonerna	  9	  och	  11.	  	  
	  
• VII	  m7b5,	  lokrisk.	  Innehåller	  stegen	  1,b2,b3,4,b5,b6,b7	  
	  
Eftersom	  dessa	  kyrkotonarter	  ligger	  till	  grund	  för	  de	  ackordsskalor	  som	  används	  inom	  
jazzmusik	   (Nolgård,	   2004)	   blir	   informationen	   om	  dem	  därför	   också	   av	   vikt	   för	   denna	  
studies	  analyser.	  	  
	  
Pentatonik	  
En	  pentatonisk	  skala	  är	  en	  femtonsskala	  som	  både	  finns	  i	  dur	  och	  moll.	  I	  dur	  består	  den	  
vanligaste	  pentatoniska	  skalan	  av	  stegen	  1,	  2,	  3,	  5,	  och	  6	  av	  tonerna	  i	  den	  västerländska	  
skalan.	  Den	  vanligaste	  i	  moll	  består	  i	  sin	  tur	  av	  1,	  b3,	  4,	  5	  och	  b7.	  Det	  finns	  fler	  typer	  av	  
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pentatoniska	  skalor.	  	  Jerry	  Bergonzi	  (1994)	  nämner	  i	  sin	  bok	  Pentatonics	  bland	  annat	  en	  
pentatonisk	  skala	  i	  moll	  fast	  där	  den	  lilla	  sjuan	  är	  ersatt	  med	  6an	  (Minor	  6th	  pentatonic	  
scale).	  Den	  ser	  då	  ut	  så	  här:	  1,	  b3,	  4,	  5,	  och	  6.	  I	  dur	  finns	  också	  en	  skala	  där	  den	  stora	  sex-‐
ten	  är	  ersatt	  med	  en	   liten	  sext:	  1,	  2,	  3,	  5	  och	  b6	  (Major	  b6	  pentatonic	  scale).	  Det	   finns	  
också	  en	  mollpentatonisk	  skala	  där	  den	  rena	  kvinten	  har	  blivit	  ersatt	  med	  en	  förminskad	  
kvint	  (Minor	  7	  b5	  pentatonic	  scale)	  och	  en	  i	  dur	  där	  den	  stora	  sekunden	  är	  ersatt	  med	  
den	  lilla	  sekunden	  (Major	  b2	  pentatonic	  scale).	  	  

Blues	  
Med	  blues	  åsyftas	  två	  olika	  saker;	  dels	  en	  musikform	  och	  dels	  ett	  tonmaterial.	  Den	  van-‐
ligaste	  musikformen	  är	  12	  takter	  bestående	  av	  endast	  tre	  ackordsfunktioner	  nämligen	  
tonika10,	  subdominant11	  och	  dominant12.	  Inga	  Maj7	  ackord	  förekommer	  utan	  den	  består	  
endast	  av	  en	  harmonik	  som	  är	  både	  dur	  och	  moll.	  Ur	  denna	  ackordföljd	  har	  det	  även	  
uppkommit	  varianter	  såsom	  till	  exempel	  jazzblues	  som	  även	  består	  av	  sekundärdomi-‐
nanter	  och	  relaterade	  II	  m7.	  Tonmaterialet	  är	  speciellt	  för	  en	  blues	  då	  det	  brukar	  pratas	  
om	  ”blå	  toner”	  (Bengtsson,	  1994).	  Trots	  att	  bluesen	  oftast	  spelas	  i	  dur	  så	  används	  en	  
liten	  ters	  (b3)	  och	  en	  liten	  septima	  (b7)	  i	  melodierna.	  En	  överstigande	  kvart	  används	  
som	  genomgångston	  mellan	  4	  och	  5	  och	  kan	  dessutom	  användas	  som	  spänningston.	  Det	  
vanligaste	  tonförrådet	  till	  en	  blues	  är	  den	  så	  kallade	  bluesskalan	  som	  har	  en	  speciell	  ka-‐
raktär	  i	  sitt	  sound.	  Denna	  består	  av	  en	  mollpentatonisk	  skala	  fast	  även	  med	  tonen	  #4,	  
alltså	  följande	  tonmaterial:	  1,	  b3,	  4,	  #4,	  5,	  b7.	  
	  
Bebopskalor	  
En	   bebopskala	   är	   oftast	   en	  mixolydisk	   skala,	  men	   kan	   också	   vara	   en	   annan	   diatonisk	  
skala,	  som	  försetts	  med	  en	  genomgångston	  mellan	  grundtonen	  och	  den	  lilla	  sjuan.	  Denna	  
används	  för	  att	  få	  viktiga	  toner	  i	  skalan	  att	  landa	  på	  betonade	  taktslag	  (Nolgård,	  2004).	  	  

2.2.3	  Melodisk	  analys	  
Musikern	  och	  författaren	  till	  boken	  Jazzarrangering,	  Torbjörn	  Gulz	  (2001),	  menar	  att	  en	  
melodi	  kan	  brytas	  ned	  i	  sina	  beståndsdelar	  och	  att	  det	  där	  går	  att	  finna	  en	  metod	  att	  re-‐
latera	  varje	  ton	  till	  sitt	  ackord.	  Han	  menar	  att	  en	  meloditon	  kan	  tillhöra	  en	  av	  tre	  katego-‐
rier	  av	  toner.	  Dessa	  kategorier	  är	  ackordstoner,	  spänningstoner	  och	  närmandetoner:	  

• Ackordstoner	   –	   Toner	   som	   direkt	   kan	   härledas	   ur	   ett	   ackords	   byggstenar	   (toner).	  
Vanligast	  tonerna	  1,	  3,	  5,	  6,	  och	  7.	  

• Spänningstoner	  –	  Spänningstoner,	  eller	  färgningar13,	  är	  toner	  som	  inte	  är	  ackordsto-‐
ner	  men	  som	  ändå	  stämmer	  överens	  med	  ackordskalan	  och	  som	  inte	  kräver	  upplös-‐
ning.	  	  

• Närmandetoner	  –	  Gulz	  förklarar	  närmandetoner	  på	  detta	  sätt:	  ”…	  toner	  som	  inte	  vilar	  
utan	  är	  på	  väg	  mot	  någon	  annan	   ton	   (ackordton,	   spänningston	  eller	  en	  annan	  när-‐
mandeton).”	  (Gulz,	  2001,	  sid	  56)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Tonika:	  Skalans	  grundton	  och	  även	  den	  treklang	  som	  bildas	  på	  denna	  ton	  (Bonniers	  musiklexikon,	  
2003,	  sid.	  521).	  
11	  Subdominant:	  Skalans	  fjärde	  ton	  och	  även	  den	  treklang	  som	  bildas	  på	  denna	  ton	  (Bonniers	  musiklexi-‐
kon,	  203,	  sid.	  489).	  
12	  Dominant:	  Skalans	  femte	  ton	  och	  även	  den	  treklang	  som	  bildas	  på	  denna	  ton	  (Bonniers	  musiklexikon,	  
2003,	  sid.	  121).	  	  
13	  Färgningar:	  Annat	  namn	  på	  spänningstoner	  som	  används	  för	  att	  ”färga”	  ett	  ackord	  (författarens	  be-‐
skrivning).	  	  
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Nolgård	  (2004)	  beskriver	  att	  närmandetoner	  används	  i	  både	  klassisk	  musik	  och	  jazzmu-‐
sik:	  
	  

Appoggiatura	  (eller	  förslag	  som	  det	  oftare	  kallas	  på	  svenska)	  är	  alltså	  en	  beto-‐
nad	  melodisk	   förhållning	   som	  upplöses	   stegvis	   nedåt	   eller	   kromatiskt	   uppåt	  
till	  en	  konsonant	  ton(ackordton).	  (Nolgård,	  2004,	  sid	  83)	  

	  
I	  exemplet	  nedan	  ser	  vi	  hur	  det	  är	  möjligt	  att	  använda	  diatoniska	  och	  kromatiska	  när-‐
mandetoner	  enligt	  Nolgård:	  

	  
	  
Halvnoterna	  utgör	  här	  ”måltoner”	  och	  fjärdedelsnoterna	  innan	  dem,	  är	  närmandetoner,	  
alltså	  kromatiskt	  underifrån	  och	  stegvis	  diatoniskt	  gående	  ovanifrån.	  Exempel	  på	  detta	  
finns	  även	  i	  klassisk	  musik	  hos	  bland	  annat	  Mozart	  och	  Beethoven	  (Nolgård,	  2004).	  

2.2.4	  Arpeggion	  och	  överlagrade	  ackord	  
Med	   arpeggion	  menas	   brutna	   ackord.	   Betydelsen	   av	   arpeggion	   för	   att	   skapa	  melodier	  
och	   improvisationer	   nämns	   bland	   annat	   i	   boken	  The	   goal	   note	  method	   av	   författaren	  
Shelton	  Berg	  (1992):	  

	  
Arpeggio	   is	   more	   importent	   than	   scales	   as	   a	   melodic	   generator,	   especially	  
when	   you	   consider	   that	   a	   13th	   chord	  with	   an	   11th	   contains	   seven	   tones,	   the	  
same	  number	   as	   in	   a	  major	   or	  minor	   scale!	   It	   is	   far	   better	   to	   think	   of	   these	  
tones	  in	  their	  chordal	  alignment.	  (Berg,	  1992,	  sid.	  5)	  
	  

Berg	  (1992)	  menar	  här	  att	  arpeggion	  är	  en	  bättre	  utgångspunkt	  än	  skalor	  vid	  skapandet	  
av	  melodier.	  	  
	  
Överlagrade	  ackord	  i	  sin	  tur,	  innebär	  att	  det	  spelas	  en	  treklang	  (ackord)	  över	  till	  exem-‐
pel	  ett	  dominantackord.	  Nolgård	  (2004)	  beskriver	  detta	  på	  följande	  sätt:	  
	  

Många	  komplexa	  ackord	  kan	  beskrivas	  som	  ett	  enkelt	  dominantsjuackord	  och	  
en	  överlagrad	  treklang.	  Treklangen	  väljs	  så	  att	  den	  utgör	  en	  grupp	  spännings-‐
toner	  till	  det	  ursprungliga	  dominantsjuackordet.	  (Nolgård,	  2004,	  sid.	  31)	  	  
	  

Dessa	  kan	  vara	  ett	   sätt	   för	  en	  musiker	  att	   finna	  spänningstoner	   till	   en	  melodi,	  dvs.	  att	  
tänka	  att	  meloditonen	  kan	  ingå	  i	  en	  durtreklang	  som	  passar	  över	  till	  exempel	  ett	  domi-‐
nantackord.	  	  

2.2.5	  ”Tension	  and	  release”	  
I	  västerländsk	  musik	  betraktas	  ”tension	  and	  release”,	  eller	  anspänning	  och	  avspänning,	  
som	  en	  viktig	  ingrediens.	  Så	  här	  skriver	  författaren	  och	  musikern	  David	  Liebman	  (2001)	  
i	  boken	  A	  chromatic	  approach	  to	  jazz	  harmony	  and	  melody:	  
	  

In	  western	  music,	   the	  principle	  of	  tension	  and	  release	  has	  been	  realized	  har-‐
monically	  the	  dominant	  tonic	  axis.	  (Liebman,	  2001,	  sid.	  13)	  
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Liebman	  menar	  att	  alla	  toner	  en	  musiker	  spelar	  kan	  falla	  in	  under	  någon	  av	  dessa	  båda.	  	  

2.2.6	  Spela	  ”outside”	  
Att	  spela	  outside	  är	  att	  spela	  medvetet	  utanför	  en	  given	  harmonik.	   	  Jerry	  Coker	  (1991)	  	  
skriver	   i	   sin	   bok	  Elements	   of	   the	   jazz	   language	   for	   the	   developing	   improviser	  om	  detta	  
koncept:	  
	  

…these	   terms	   refer	   to	   events	   in	   a	   solo	  where	   the	   improviser	   is	   deliberately	  
playing	  ”out	  of	  the	  key”	  for	  the	  sake	  of	  creating	  tension…	  (Coker,	  1991,	  sid.	  83)	  
	  

Det	  betonas	  i	  citatet	  ovan	  att	  det	  skall	  vara	  ett	  medvetet	  val	  att	  spela	  outside,	  alltså	  inget	  
slarv	  eller	  misstag.	  Kan	  en	  van	  jazzlyssnare	  då	  märka	  om	  det	  är	  ett	  misstag	  att	  solisten	  
spelar	  outside?	  Coker	  (1991)	  menar	  att	  det	  är	  möjligt:	  
	  

The	   improviser	  who	  wants	   to	   side	   slip	   or	   play	   outside	   needs	   to	   know	  what	  
notes	   are	   ”wrong”	   with	   any	   given	   chord,	   using	   those	   notes	   in	   convincing	  
groups	  of	  ”wrong”	  notes,	  as	  well	  as	  learning	  to	  use	  the	  singly	  in	  a	  mildly	  disso-‐
nant,	   but	   smooth	  manner.	  The	   experienced	  analyzer	  has	   very	   little	  difficulty	  
distinguishing	   between	   errors	   and	   side	   slipping	   or	   outside	   playing.	   (Coker,	  
1991,	  sid	  83)	  

	  
Coker	  (1991)	  menar	  här	  alltså	  att	  det	  bör	  vara	  ett	  medvetet	  val	  hos	  solisten	  som	  grun-‐
dar	  sitt	  outside	  spel	  i	  att	  denne	  vet,	  vilka	  toner	  som	  skapar	  denna	  spelstil.	  Samtidigt	  me-‐
nar	  han	  att	  det	  inte	  är	  svårt	  för	  en	  van	  jazzlyssnare	  att	  höra	  när	  en	  solist	  medvetet	  an-‐
vänder	  sig	  av	  denna	  spelstil.	  Motsatsen	  till	  outside	  blir	  följaktligen	  ”inside”	  som	  betyder	  
att	  man	  som	  musiker	  spelar	  toner	  som	  ryms	  inom	  låtens	  förväntade	  ackordsskalor.	  	  
	  
”Side-‐slipping”	  
För	  att	  få	  fram	  det	  som	  Liebman	  (2001)	  nämner	  som	  tension	  and	  release	  så	  menar	  jag	  
att	  det	  finns	  olika	  koncept	  för	  melodiskapande	  som	  är	  brukbara.	  Ett	  av	  dessa	  är	  det	  som	  
samma	  författare	  benämner	  side-‐slipping:	  

	  
This	  term	  describes	  the	  device	  of	  slipping	  a	  half	  step	  up	  or	  down	  from	  the	  es-‐
tablished	  key	  center	  as	   the	  phrase	  evolves.	  This	   is	  what	   the	  comping	   instru-‐
ments	   often	   do	   behind	   a	   soloist,	   sounding	   much	   like	   a	   grace	   note	   effect	   or	  
passing	  chord	  leading	  to	  the	  intended	  tones.	  In	  melodic	  terms,	  side-‐slipping	  is	  
usually	   done	   quickly	   and	   for	   short	   periods	   because	   this	   color	   can	   easily	   be	  
very	  predictable	  when	  repeatedly	  used.	  (Liebman,	  2001,	  sid.	  51)	  
	  

Enlig	  Liebman	  (2001)	  så	  innebär	  side-‐slipping	  att	  man	  som	  solist	  spelar	  en	  fras	  som	  går	  
över	  i	  att	  spelas	  utanför	  tonarten	  antingen	  ett	  halvt	  tonsteg	  över	  eller	  under	  den	  tonart	  
som	  råder.	  	  

2.2.7	  Rytmik	  och	  timing	  
Med	  god	  timing	  menas	  att	  en	  person	  har	  en	  god	  rytmisk	  uppfattning	  i	  förhållandet	  till	  en	  
puls.	  Timingens	  betydelse	  för	  en	  jazzmusiker	  omnämns	  av	  Bergonzi	  (1998)	  i	  boken	  In-‐
side	  improvisation,	  Melodic	  rhytms:	  
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All	   notes	   seem	   to	   sound	   good	  when	   they	   are	   played	  with	   ”good	   time”.	   Even	  
melodies	   that	   use	   ”wrong”	   notes	   or	   notes	   that	   aren´t	   in	   the	   chord	   seem	   to	  
sound	  good	  when	  played	  with	  good	  time.	  (Bergonzi,	  1998,	  sid.	  2)	  
	  

Bergonzi	  (1998)	  menar	  här	  att	  timing	  är	  av	  större	  betydelse	  än	  valet	  av	  toner	  för	  att	  en	  
improvisation	  skall	   låta	  bra.	  Rytmik	   i	   en	   improvisation	  är	  av	  minst	   lika	   stor	  betydelse	  
som	  valet	  av	  toner	  för	  upplevelsen	  av	  den,	  menar	  Bergonzi.	  Så	  här	  skriver	  han	  om	  hur	  
fokus	  traditionellt	  har	  legat	  på	  valet	  av	  toner	  framför	  rytmik	  i	  lärande	  av	  jazz:	  
	  

Often	  jazz	  educators	  present	  improvisation	  techniques	  by	  first	  teaching	  which	  
notes	  to	  play	  and	  then	  describing	  how	  to	  put	  these	  notes	  to	  various	  rhythms.	  
There	  is	  a	  profound	  difference	  in	  taking	  rhythms	  and	  then	  applying	  the	  notes	  
to	  those	  particular	  rhythms.	  (Bergonzi,	  1998,	  sid.	  2)	  

	  
Bergonzi	   (1998)	  menar	  här	  ovan	  att	  det	  kan	  vara	  stor	  skillnad	  på	  om	  man	  som	   lärare	  
väljer	  att	  börja	  med	  att	  lära	  ut	  olika	  rytmer,	  för	  att	  sedan	  tala	  om	  vilka	  toner	  eleven	  kan	  
spela.	  Han	  menar	  att	  det	   traditionellt	   fokuserats	   först	  och	   främst	  på	  valet	  av	   toner	  vid	  
lärande	  av	   jazzimprovisation.	  Bergonzi	  ger	   i	  samma	  bok	  förslag	  på	  olika	  övningar	  som	  
ger	  olika	  koncept	   för	  att	  använda	  rytmer	   i	   improvisationer.	  Bland	  annat	  hur	  man	  som	  
solist	  kan	  gruppera	  rytmer	  och	  toner	  för	  att	  skapa	  en	  tydlig	  rytmik	  samt	  spela	  ett	  visst	  
antal	   toner	  per	   takt.	  Bergonzi	   ger	   ingen	   information	  om	  val	   av	   toner	   i	   dessa	  övningar	  
utan	  menar	  att	  den	  som	  övar	  i	   första	  hand	  bör	  fokusera	  på	  rytmik	  och	  valet	  av	  toner	  i	  
andra	  hand.	  	  
	  

2.3	  Vetenskapsfilosofiskt	  perspektiv	  
Arbetets	   vetenskapsfilosofiska	   perspektiv	   utgörs	   av	   fenomenologi	   och	   hermeneutik.	  
Nedan	   presenteras	   därför	   de	   begrepp	   och	   tankesätt	   som	   jag	   menar	   har	   relevans	   för	  
detta	  arbete.	  	  

2.3.1	  Fenomenologi	  och	  hermeneutik	  
Husserl	   skrev	   i	   sin	   bok	  Logische	  Untersuchungen	   (1901)	   att	   en	   av	   grundpelarna	   inom	  
fenomenologin,	  var	  att	  ”gå	  tillbaka	  till	  sakerna	  själva”	  (Husserl,	  1901,	  citerad	   i	  Bengts-‐
son,	  2005,	  sid.	  11).	  Utöver	  en	  vändning	  mot	  sakerna	  själva	  så	  anses	  också	  en	  följsamhet	  
mot	  dessa	  saker	  vara	  av	  vikt.	  I	  detta	  fall	  utgörs	  ”sakerna”	  dvs.	  de	  utforskade	  fenomenen	  
av	  olika	   jazzimprovisationer.	   	   Inom	   fenomenologi	   strävar	   således	  en	   forskare	  efter	  att	  
beskriva	  ett	  fenomen	  som	  det	  är.	  En	  annan	  viktig	  aspekt	  inom	  fenomenologin	  är	  att	  det	  
är	  viktigt	  att	  inte	  bara	  se	  dessa	  saker,	  som	  saker	  i	  sig	  självt,	  utan	  som	  saker	  som	  visar	  sig	  
för	  någon	  (Bengtsson).	  Det	  jag	  utforskar	  här,	  är	  ju	  inte	  musik	  i	  sig,	  utan	  olika	  improvisat-‐
ioner	  som	  har	  olika	  betydelser	  för	  den	  som	  lyssnar.	  	  
	  
De	  improvisationer	  som	  står	  i	  fokus	  i	  denna	  studie,	  söker	  jag	  alltså	  beskriva,	  men	  under	  
processens	  gång	  kan	  också	  min	  förförståelse	  i	  ämnet	  komma	  att	  bli	  en	  alltmer	  viktig	  in-‐
grediens.	  Under	  denna	  process	  kan	  därför	  mitt	  betraktande	  förhållningssätt	  av	  improvi-‐
sationerna	  gå	  från	  att	  vara	  fenomenologiskt	  till	  att	  bli	  alltmer	  hermeneutiskt.	  Bengtsson	  
(2005)	  beskriver	  detta	  så	  här:	  
	  

Betraktandet	   har	   snarare	   förståelsens	   struktur,	   den	   hermeneutiska	   cirkelns	  
struktur,	  och	  av	  den	  anledningen	  måste	  sakerna	  tolkas.	  Från	  och	  med	  denna	  
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insikt,	  ansågs	  det,	  måste	  fenomenologin	  vara	  hermeneutisk.	  (Bengtsson,	  2005,	  
sid.	  16)	  

	  
Analyserna	  kan	  i	  detta	  perspektiv	  alltså	  gå	  från	  att	  endast	  vara	  betraktande	  till	  att	  efter-‐
hand	  alltmer	  bli	  till	  tolkningar	  av	  det	  betraktade.	  Eftersom	  det	  inte	  enligt	  mig,	  varken	  är	  
meningsfullt	  eller	  gångbart	  att	  endast	  beskriva	  och	  tolka	  studiens	  improvisationer	  utan	  
ett	  viss	  mått	  av	  förförståelse,	  kommer	  alltså	  min	  förförståelse	  att	  kunna	  vara	  av	  vikt.	  
	  
En	  viktig	  uppfattning	  inom	  hermeneutik	  är	  att	  meningen	  hos	  en	  del	  endast	  kan	  förstås	  
om	  den	  sätts	  i	  samband	  med	  helheten	  (Alvesson	  &	  Sköldberg,	  2008).	  Detta	  brukar	  för-‐
klaras	  med	  hjälp	   av	  den	  hermeneutiska	   cirkeln	  där	  del	   och	  helhet	  hänger	   ihop	  och	  är	  
beroende	  av	  varandra.	   Inom	  hermeneutiken	  har	  denna	  tanke	  efterhand	  förvandlat	  cir-‐
keln	  till	  en	  spiral,	  där	  tanken	  är	  att	  den	  som	  utforskar	  börjar	   i	  någon	  del	   för	  att	  sedan	  
sätta	  den	  i	  samband	  med	  helheten.	  Därefter	  pendlar	  forskaren	  mellan	  helhet	  och	  del	  och	  
får	   igenom	  detta	   en	   djupare	   förståelse	   av	   båda.	   Denna	   cirkel	   benämns	   den	   objektive-‐
rande	  hermeneutikens	  cirkel.	  	  

2.3.2	  Förförståelse	  och	  tolkning	  
I	  tolkning	  blir	  således	  förståelse	  och	  förförståelse	  viktigt	  (Alvesson	  &	  Sköldberg,	  2008).	  	  
Forskare	  som	  utför	  dessa	  kan	  enligt	  Alvesson	  och	  Sköldberg	  aldrig	  vara	  helt	  objektiva	  i	  
sina	  tolkningar	  utan	  tolkar	  alltid	  utifrån	  sina	  tidigare	  referensramar:	  	  
	  	  

Forskaren	  har	  alltid	  sina	  egna	  referensramar	  i	  bagaget,	  och	  tolkar	  oundviklig-‐
en	  i	  enlighet	  med	  dessa.	  Detta	  är	  också	  skälet	  till	  att	  tolkningen	  alltid	  bara	  be-‐
sitter	   en	   relativ	   objektivitet,	   aldrig	   en	   absolut.	   (Alvesson	  &	   Sköldberg,	   2008,	  
sid.	  216).	  
	  

Alvesson	  och	  Sköldberg	  (2008)	  menar	  alltså	  att	  en	  forskare	  inte	  kan	  tolka	  helt	  objektivt,	  
utan	  han	  eller	  hon	  gör	  det	  alltid	  utifrån	  sina	  referensramar,	  dvs.	  sin	  förförståelse.	  Detta	  
innebär	  då,	  enligt	  författarna,	  att	  det	  inte	  finns	  någon	  absolut	  sanning,	  eftersom	  det	  som	  
tolkas	  av	  någon	  inte	  kan	  tas	  för	  absolut	  sanning.	  En	  risk	  som	  tolkning	  kan	  medföra	  inom	  
forskning	  är	  att	  forskaren	  redan	  utgår	  från	  en	  färdig	  idé	  om	  ett	  eventuellt	  resultat	  innan	  
själva	  tolkningen	  skett.	  Detta	  medför	  att	  ett	  objekt	   liksom	  kan	  försvinna	   in	   i	  subjektet,	  
dvs.	  den	  som	  tolkar:	  	  

	  
Förförståelsen	  är	  således	  viktig.	  Däremot	   innebär	  enligt	  Betti	  en	  alltför	   långt	  
driven	   tonvikt	   vid	   förförståelse	   och	   givna	   referensramar	   att	   objektet	   så	   att	  
säga	  försvinner	  och	  sugs	  upp	  i	  subjektet,	  vilket	  strider	  mot	  Kanon	  1	  ovan	  om	  
objektets	  självständighet.	  (Alvesson	  &	  Sköldberg,	  2008,	  sid.	  217).	  

	  
Det	  kan	  alltså	  därför	  vara	  svårt	  för	  en	  forskare,	  att	  inte	  utifrån	  sin	  förförståelse	  bara	  lik-‐
som	  ”trycka	  in”	  sina	  tolkningar	  och	  anpassa	  ett	  objekt	  till	  ens	  tankar	  om	  hur	  det	  borde	  
vara.	  	  
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3	  Metodologi	  och	  metod	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  studiens	  metodologiska	  utgångspunkter	  samt	  val	  av	  metod.	  
Här	  beskrivs	  valet	  av	  empiri,	  dvs.	  de	  pianosolon	  jag	  valt	  ut	  för	  analys,	  tillvägagångssätt	  
samt	  på	  vilka	  sätt	  analyserna	  kan	  betraktas	  som	  trovärdiga	  och	  giltiga.	  	  
	  

3.1	  Metodologiska	  utgångspunkter	  
I	  denna	  studie	  har	   jag	  använt	  mig	  av	  kvalitativ	  metod	  och	  musikanalyser.	  En	  kvalitativ	  
metod	  innebär	  att	  forskaren	  söker	  beskriva	  och/eller	  tolka	  karaktären	  och	  egenskapen	  
hos	  ett	  eller	  flera	  fenomen	  (Widerberg,	  2002).	  	  
	  
En	  analys	  innebär	  att	  betrakta	  delarna	  som	  bildar	  helheten,	  alltså	  att	  bryta	  ned	  helheten	  
till	  delar.	  Så	  här	  skriver	  Gunnar	  Ternhag	  (2009)	  i	  sin	  bok	  Vad	  är	  det	  jag	  hör?:	  
	  

Ordet	  analys	  har	  sitt	  ursprung	  i	  grekiskans	  analysis	  som	  betyder	  ”upplösning”.	  
Vetenskaplig	   analys	   handlar	   mycket	   riktigt	   om	   sönderdelning	   av	   helheter	   i	  
mindre	  beståndsdelar.	  (Ternhag,	  2009,	  sid	  33)	  	  

	  
Om	  vi	  väljer	  att	  se	  improvisationen	  som	  en	  helhet	  så	  kan	  mina	  musikanalyser	  innebära	  
att	  jag	  bryter	  ned	  denna	  helhet	  i	  de	  ingredienser	  som	  improvisationen	  bygger	  på.	  Ytterst	  
handlar	  det	  om	  vilka	  toner	  som	  spelas	  men	  också	  vilket	  hörhållande	  dessa	  toner	  har	  till	  
den	  rådande	  harmoniken.	  Ternhag	  (2009)	  beskriver	  denna	  syn	  på	  musikanalys	  som	  In-‐
tentionsanalys:	  
	  

Intentionsanalys	  syftar	  till	  att	  förstå	  hur	  musiken	  är	  konstruerad,	  hur	  dess	  en-‐
skildheter	  ska	  bygga	  upp	  helheten,	  ytterst	  hur	  musikskaparen	  tänkte	  när	  han	  
eller	  hon	  komponerade	  sitt	  verk.	  (Ternhag,	  2009,	  sid	  34)	  

	  	  
Ternhag	   (2009)	  menar	   att	   det	   är	   viktigt	   att	   försöka	   sätta	   sig	   in	   i	   hur	  musikskaparen	  
tänkte	  när	  han	  eller	  hon	  komponerade	  eller	  spelade	  sitt	  solo,	  däri	  ligger	  musikanalysen.	  
Jag	   som	   van	   jazzlyssnare	   och	   utövare	   har	   en	   viss	   insikt	   hur	   en	   jazzimprovisatör	   kan	  
tänka.	  Ternhag	  skriver	  om	  fördelen	  av	  att	  ha	  en	  kännedom	  om	  en	  viss	  genre	  när	  en	  lyss-‐
nare	  skall	  lyssna	  på	  musik:	  
	  

En	   lyssnare	   med	   kännedom	   om	   en	   viss	   genre	   ”vet”	   vad	   han	   eller	   hon	   ska	  
lyssna	  efter	  –	  han	  eller	  hon	  ägnar	  sig	  åt	  adekvat	  lyssnande.	  (Ternhag,	  2009,	  sid	  
31)	  

	  
Ternhag	  (2009)	  menar	  att	  jag	  som	  van	  jazzlyssnare	  har	  en	  fördel	  när	  jag	  skall	  ”gallra”	  ut	  
delar	   av	  musiken	   och	   veta	   vad	   det	   är	   som	   jag	   skall	   lyssna	   efter	   för	   att	   fånga	   genrens	  
kärna.	  Detta	  är	  det	  som	  han	  beskriver	  som	  adekvat	  lyssning.	  	  

Då	   det	   i	   hermeneutisk	   fenomenologi	   är	   viktigt	   att	   låta	   fenomenet	   tala	   för	   sig	   självt	  
(Bengtsson,	  2005)	  ser	  jag	  det	  som	  viktigt	  att	  i	  mina	  musikanalyser	  försöka,	  att	  utifrån	  de	  
givna	  teoretiska	  modellerna	  i	  bakgrundskapitlet,	  beskriva	  det	  som	  jag	  hör	  i	  jazzimprovi-‐
sationerna.	  Själva	  tolkningen	  sker	  därefter	  genom	  att	  jag	  hermeneutiskt	  analyserar	  det	  
som	  jag	  hör	  under	  improvisationerna	  utifrån	  min	  förförståelse	  och	  de	  ovan	  givna	  teore-‐
tiska	  begreppen.	  Just	  förförståelsen	  är	  i	  detta	  fall	  av	  vikt	  menar	  jag,	  eftersom	  jag	  tolkar	  
musikaliska	  improvisationer	  utifrån	  musikaliska	  begrepp	  och	  strukturer.	  Inom	  den	  ob-‐
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jektiverande	  hermeneutiken	  betonas	  också	  förhållandet	  mellan	  del	  och	  helhet.	  Detta	  är	  
något	  som	  också	  passar	  väl	  in	  här	  då	  jag	  betraktar	  improvisationerna	  som	  helheter	  och	  
därefter	  utforskar	  på	  vilka	  sätt	  solisterna	  byggt	  upp	  dessa	  av	  mindre	  delar.	  
Ett	  alternativ	  till	  musikanalyser	  hade	  varit	  att	  intervjua	  några	  jazzmusiker	  om	  hur	  de	  
med	  hjälp	  av	  övning	  lärt	  sig	  att	  improvisera	  och	  sedan	  också	  frågat	  dem	  om	  hur	  de	  an-‐
vänt	  sig	  av	  det	  inlärda	  musikaliska	  ”materialet”.	  Problemet	  med	  ett	  sådant	  tillväga-‐
gångssätt	  är	  att	  det	  inte	  är	  självklart	  att	  en	  jazzmusiker	  är	  medveten	  om	  exakt	  vad	  han	  
eller	  hon	  tänker	  under	  det	  att	  improvisationen	  pågår.	  En	  musiker	  kan	  ju	  använda	  sig	  av	  
en	  hel	  del	  material	  i	  sina	  solon	  som	  han	  eller	  hon	  inte	  är	  medveten	  om.	  Det	  var	  därför	  
mer	  relevant	  här	  att	  direkt	  analysera	  det	  som	  de	  olika	  jazzmusikerna	  har	  producerat	  i	  
form	  av	  deras	  jazzimprovisationer.	  	  
	  

3.2	  Metod	  och	  design	  av	  studien	  

3.2.1	  Mitt	  val	  av	  metod	  
Mitt	   syfte	   är	   att	   finna	   och	   belysa	   eventuella	   likheter	   i	   det	  musikaliska	   språk	   som	   fem	  
olika	   solister	   använder	   sig	   av	  när	  det	   improviserar	  under	   ett	   urval	   av	   solon.	  Att	   tran-‐
skribera	  dessa	  solon	  och	  därefter	  analysera	  dem	   i	   förhållande	   till	  de	  ackord	  som	  före-‐
kommer	   upplever	   jag	   är	   det	   bästa	   sättet	   för	   att	   uppnå	  denna	   studies	   syfte.	   	   Att	   ställa	  
transkriptionerna	  mot	  de	  ackord	  som	  de	  spelas	  över	   i	   inspelningen	  görs	   för	  att	  kunna	  
sätta	  tonerna	  som	  solisten	  spelar	  i	  förhållande	  till	  någonting.	  	  	  

3.2.2	  Pianisterna	  och	  de	  valda	  improvisationerna	  i	  studien	  
De	  pianister	   jag	  har	  valt	  ut	  är	  Keith	  Jarrett,	  Lennie	  Tristano,	  Roland	  Hanna,	  Michael	  Ka-‐
nan	  och	  Bill	  Evans.	   	  Här	  ges	  en	  kortfattad	  presentation	  av	  dessa	  pianister	  och	  de	   jazz-‐
solon	  som	  står	  i	  fokus	  för	  analyserna	  i	  studien:	  	  

Keith	  Jarrett	  (1945-‐)	  
Är	  en	  amerikansk	   jazzpianist	  som	  först	  blev	  känd	  genom	  Charles	  Lloyds	  grupp	  (1966-‐
69).	  1969-‐71	  var	  han	  medlem	  av	  Miles	  Davis	   elektriska	   fusiongrupp,	  därefter	  har	  han	  
enbart	   spelat	   akustiskt	  piano.	  Han	  är	   välkänd	   för	   sina	   triokonserter	  med	  Keith	   Jarrett	  
trio	  men	  också	  för	  sina	  solokonserter	  där	  kanske	  Kölnkonserten	  är	  den	  mest	  uppmärk-‐
sammade.	  Hans	  lyriska	  spelstil	  har	  blivit	  välkänt	  och	  har	  gett	  honom	  en	  speciell	  status	  
på	  jazzscenen	  (Bonniers	  musiklexikon,	  2003).	  

Lennie	  Tristano	  (1918-‐78)	  
Tristano	  var	  en	  amerikansk	  jazzpianist	  och	  pedagog.	  Han	  uppmärksammades	  i	  slutet	  av	  
1940	  talet	  som	  en	  avantgardistisk	  förnyare	  av	  jazzen	  med	  sina	  experiment	  med	  harmo-‐
nik,	  melodik	  och	   improvisationskonst.	  Han	  var	  skolad	  och	  påverkad	  av	  klassisk	  musik.	  
Spelade	  med	  en	  rad	  betydelsefulla	  musiker	  däribland	  Lee	  Konitz	  (altsaxofon)	  (Bonniers	  
musiklexikon,	  2003).	  

Michael	  Kanan	  (1975-‐)	  
Kanan	  är	  en	  amerikansk	  jazzpianist	  från	  Boston.	  Han	  började	  spela	  tidigt	  i	  livet	  och	  gick	  
senare	  på	  Boston	  College	  där	  han	  bl.a.	  fick	  spela	  med	  Lee	  Konitz.	  Senare	  flyttade	  han	  till	  
New	  York	  där	  han	  etablerade	   sig	   som	   jazzmusiker	  och	   spelat	  med	  musiker	   som:	  Kurt	  
Rosenwinkel,	  Mark	  Turner	  och	  Jorge	  Rossy	  (Kanan,	  u.å.).	  	  
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Roland	  Hanna	  (1932-‐2002)	  
Hanna	  var	  en	  amerikansk	  jazzpianist	  som	  föddes	  i	  Detroit.	  Han	  började	  i	  unga	  år	  att	  
spela	  klassiskt	  piano.	  Efter	  militärtjänstgöringen	  studerade	  han	  musik	  på	  bland	  annat	  
Julliard	  School	  of	  Music.	  Han	  har	  bl.a.	  spelat	  med	  musiker	  som	  Benny	  Goodman	  och	  
Charles	  Mingus	  (Allmusic,	  u.å.)	  

Bill	  Evans	  (1929-‐80)	  
Evans	   var	   en	   amerikansk	   jazzpianist	   som	   slog	   igenom	  med	  Miles	   Davis	   sextett	   1958.	  
Senare	  spelade	  han	  främst	  med	  sin	  trio.	  Hans	  spelstil	  omnämns	  som	  lågmäld,	  intellektu-‐
ell	  och	  klangmässigt	  avancerad.	  För	  svenskar	  är	  han	  kanske	  mest	  känd	  för	  sin	  inspelning	  
med	  Monica	  Zetterlund	  (Bonniers	  musiklexikon,	  2003).	  

Urvalet	   är	   helt	   grundat	   på	  min	   förförståelse	   i	   ämnet.	   De	   kriterier	   som	   ändå	   ligger	   till	  
grund	  för	  urvalet	  av	  pianister	  är	  att	  de	  alla	  skulle	  anses	  vara	  ”stora”	  musiker,	  vara	  väl-‐
kända	   inte	  bara	   i	   Sverige	  utan	  över	  hela	  världen	  och	  musiker	   som	   jag	  upplever	  att	  de	  
flesta	  jazzpianister	  ser	  upp	  till.	  Detta	  ligger	  till	  grund	  för	  min	  bedömning	  att	  just	  dessa	  
jazzpianister	   torde	   kunna	   anses	   vara	   föredömliga	   och	   därför	   också	   användbara	   som	  
grund	  för	  lärande	  av	  jazz.	  Jag	  har	  valt	  att	  transkribera	  fem	  jazzpianosolon	  där	  jag	  bedö-‐
mer	  att	  musikerna	  spelar	  på	  ett	  traditionellt	  ”jazzigt”	  vis.	  Dessa	  solon	  har	  jag	  valt	  ut:	  

1. Keith	  Jarretts	  solo	  på	  standardlåten,	  Stella	  by	  Starlight,	  från	  skivan	  Yesterdays.	  	  

2. Michael	  Kanans	  solo	  på	  standardlåten,	  How	  Deep	  Is	  The	  Ocean,	  från	  skivan	  Intuit.	  
3. Roland	  Hannas	   solo	   på	   standardlåten,	  You´d	  Be	   So	  Nice	   To	   Come	  Home	   to,	   från	  

skivan	  Concierto.	  	  
4. Lennie	  Tristanos	  solo	  på	  standardlåten,	  All	  the	  Things	  You	  Are,	  från	  skivan	  Lennie	  

Tristano.	  
5. Bill	  Evans	   solo	  på	   standardlåten,	   Straight,	  No	  Chaser,	   från	   skivan	  Miles	  Davis	  at	  

newport	  1958.	  

3.2.3	  Datainsamling	  
Ljudfilerna	  som	  jag	  hade	  på	  CD-‐	  skivor	  lades	  in	  i	  dataprogrammet	  Amazing	  slowdowner	  
(Ronimusic,	  u.å.),	  ett	  program	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  sänka	  uppspelshastigheten	  så	  att	  
det	  går	  lättare	  att	  urskilja	  toner	  i	  snabba	  partier.	  Sedan	  skrev	  jag	  fortlöpande	  ner	  det	  jag	  
transkriberat	  i	  noter	  med	  hjälp	  av	  dataprogrammet	  Finale.	  Låtarnas	  harmonik	  och	  form	  
är	   hämtat	   ifrån	   en	   RealBook.	   Därefter	   har	   jag	   lyssnat	   efter	   eventuella	   avvikelser	   från	  
form	  och	  harmonik.	  	  

3.2.4	  Bearbetning	  och	  analys	  
Här	  beskrivs	   i	  punktform	  den	  ordning	   i	   vilken	   jag	  genomförde	  mina	  analyser	  av	   tran-‐
skriptionerna:	  

1. Först	  lyssnade	  jag	  på	  inspelningarna	  med	  fokus	  på	  att	  hitta	  partier	  som	  jag	  upplevde	  
som	  spännande.	  Det	  jag	  då	  kunde	  reagera	  på	  var	  när	  det	  spelades	  någonting	  speciellt	  
rytmiskt	  eller	  när	  det	  framträdde	  oväntade	  eller	  vad	  jag	  upplevde	  som	  ”snygga	  val”	  
av	  toner	  ifrån	  solisten.	  	  
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2. Därefter	  gick	  jag	  tillbaka	  till	  mina	  noter	  och	  kontrollerade	  vad	  det	  var	  jag	  hade	  rea-‐
gerat	  över.	  Detta	  skrev	   jag	  sedan	  ned	   låt	   för	   låt	   i	  en	  anteckningsbok.	  Det	  kunde	  till	  
exempel	   vara	   att	   solisten	   använde	   en	   för	  mig	   oväntad	   ackordsskala	   eller	   speciella	  
rytmiska	  idéer.	  	  

	  
3. Därefter	  utforskade	  jag	  om	  det	  som	  jag	  upplevt	  som	  annorlunda	  i	  improvisationerna	  

hade	   några	   likheter	  med	   varandra.	   Hade	   till	   exempel	   flera	   av	   solisterna	   spelat	   en	  
bluesskala	  över	  dominantackord	  eller	  var	  det	  vanligt	  att	  rytmiskt	  gruppera	  tonerna	  
på	  ett	  visst	  sätt.	  	  

	  
4. Utifrån	  dessa	  likheter	  skapade	  jag	  sedan	  de	  teman	  som	  presenteras	  i	  studiens	  resul-‐

tatkapitel.	  Det	   som	   jag	   inte	   reagerat	  på,	   dvs.	   det	   som	   lät	   bra	  men	   inte	  uppfattades	  
som	  något	  framträdande,	  kom	  jag	  också	  att	  jämföra	  för	  att	  hitta	  eventuella	  likheter	  i	  
musikernas	  spel.	  Dessa	  partier	  finns	  också	  representerat	  i	  de	  teman	  som	  presenteras	  
i	   resultatkapitlet.	   Enligt	   min	   bedömning	   fanns	   det	   inga	   partier	   som	   lät	   dåligt	   och	  
därmed	  kommer	  inga	  teman	  med	  fokus	  på	  dessa	  att	  presenteras.	  	  
	  

3.2.5	  Arbetets	  giltighet	  och	  trovärdighet	  	  
Svårigheterna	  med	   tolkning	   finns	   definitivt,	   enligt	  mig,	   i	   denna	   studie.	   Risken	   för	  mig	  
som	  har	  transkriberat	  många	  improvisationer	  i	  jazzgenren	  tidigare,	  är	  att	  jag	  redan	  tror	  
mig	  veta	  vad	   jag	  kommer	  att	   få	   för	  resultat	   innan	   jag	  ens	  har	  börjat	   tyda	  ut	  resultatet.	  
För	  att	  undvika	  detta	  har	  jag	  i	  möjligaste	  mån	  försökt	  att	  undvika	  det	  som	  Kvale	  (2009)	  
kallar	  för	  tendentiös	  subjektivitet:	  
	  

Forskare	  lägger	  bara	  märke	  till	  saker	  som	  stöder	  deras	  egen	  uppfattning,	  tol-‐
kar	   selektivt	   och	   redovisar	   bara	   yttranden	   som	   rättfärdigar	  deras	   egna	   slut-‐
satser	  och	  bortser	   från	  belägg	  som	  pekar	   i	   annan	  riktning.	   (Kvale,	  2009,	   sid.	  
228)	  

	  
Jag	  försökte	  därför	  att	  inte	  ha	  några	  förväntningar	  eller	  idéer	  om	  hur	  improvisationerna	  
skulle	  vara	  innan	  jag	  gick	  in	  i	  arbetet	  med	  analyserna,	  detta	  för	  att	  vara	  öppen	  för	  vad	  
som	  faktiskt	  skulle	  framträda	  i	  de	  här	  utforskade	  improvisationerna.	  	  
	  
Mina	   tolkningar	   är	   genomförda	   utifrån	   min	   förförståelse	   och	   kunskap	   i	   musikämnet	  
samt	  i	  ovan	  beskrivna	  musikaliska	  teorier	  och	  begrepp.	  Det	  som	  eventuellt	  kan	  göra	  att	  
analysresultaten	  blir	  något	  ”smala”	  eller	  missvisande	  är	  att	  studien	  är	  liten	  med	  få	  solon	  
och	   solon	   som	   kanske	   liknar	   varandra	   stilmässigt.	   Det	   kan	  mycket	   väl	   vara	   så	   att	   jag	  
skulle	  kunnat	  få	  fram	  andra	  improvisationsidéer	  av	  andra	  solon.	  Det	  som	  ändå	  styrker	  
min	  studie	  är	  att	  improvisationerna	  är	  gjorda	  av	  högt	  ansedda	  musiker	  inom	  genren	  och	  
att	   låtmaterialet	  är	  en	  del	  av	  jazzens	  standardrepertoar,	  alltså	  av	  musiker	  som	  de	  allra	  
flesta,	  enligt	  min	  uppfattning,	  lyssnar	  till	  och	  över	  låtar	  med	  solon	  som	  är	  en	  del	  av	  den	  
repertoar	  som	  jazzmusiker	  spelar	  över	  hela	  världen.	  När	  det	  gäller	  de	  snygga	  valen	  av	  
toner	  som	  jag	  reagerat	  på	  i	  improvisationerna	  så	  är	  dessa	  partier	  valda	  utifrån	  min	  sub-‐
jektiva	  åsikt	  vilken	  grundar	  sig	  i	  min	  erfarenhet	  som	  van	  jazzlyssnare	  och	  musiker.	  	  
	  



	   23	  

4	  Resultat	  	  
I	   detta	   kapitel	   presenteras	   resultaten	   av	   analyserna	   av	   solotranskriptionerna.	   Jag	   har	  
valt	  att	  presentera	  innehållet	  med	  hjälp	  av	  fyra	  temata:	  Att	  spela	  ”inside”,	  Att	  spela	  ”out-‐
side”,	   Att	   spela	   både	   ”inside”	   och	   ”outside”	   samt	  Rytmik	   och	   rytmiska	  grupperingar.	   Av-‐
snittet	  avslutas	  med	  en	  mer	  sammanfattande	  tolkning:	  Koncept	  och	  ”tension	  and	  release”.	  	  
	  

4.1	  Att	  spela	  ”inside”	  
Att	  spela	  helt	  ”inside”,	  alltså	  att	  endast	  spela	  toner	  inom	  en	  given	  harmonik,	  är	  det	  första	  
temat.	  Detta	  sätt	  att	  spela	  på	  förekommer	  under	  relativt	  korta	  perioder.	  Till	  exempel	  så	  
varade	  det	  sällan	  mer	  än	  en	  takt	  eftersom	  det	  därefter	  vanligtvis	  dök	  upp	  både	  närman-‐
detoner	  och	  andra	  toner.	  Begreppet	  inside	  ska	  dock	  här	  inte	  förstås	  som	  att	  spelet	  sak-‐
nar	  anspänning	  eller	  tension.	  	  
	  
Att	  enbart	  spela	  ackordstoner	  och	  spänningstoner	  ur	  den	  givna	  ackordsskalan	  förekom	  
tydligt	  hos	  de	  flesta	  solisterna.	  Så	  här	  spelar	  t.ex.	  Roland	  Hanna	  över	  ett	  Gm7:	  	  

	  
Notexempel	  1.	  Ur	  Roland	  Hannas	  solo	  över	  You´d	  be	  so	  nice	  to	  come	  home	  to.	  	  
	  
Det	  som	  spelas	  är	  en	  G-‐Eolisk	  mollskala	  (ren	  moll)	  som	  sedan	  landar	  på	  tersen	  i	  efterföl-‐
jande	  ackord.	  Som	  vi	  kan	  se	  används	  enbart	   tonmaterial	   ifrån	  den	  givna	   tonarten	   i	   en	  
stegvis	  rörelse.	  I	  exempel	  2	  nedan	  spelar	  Keith	  Jarrett	  över	  ett	  G7b9	  ackord:	  

	  
Notexempel	  2.	  Ur	  Keith	  Jarretts	  solo	  över	  Stella	  by	  Starlight.	  
	  
Det	   enda	   som	   spelas	   här	   är	   ackordstoner	   och	   spänningstoner	   till	   ackordet,	   ingenting	  
annat.	  Det	  som	  ändå	  skiljer	  detta	  exempel	  från	  exempel	  1,	  är	  att	  alla	  toner	  som	  spelas	  i	  
exempel	  2	  inte	  ryms	  i	  tonarten	  som	  råder,	  men	  att	  alla	  toner	  är	  hämtade	  ifrån	  den	  vän-‐
tade	  ackordsskalan	  till	  ett	  G7b9,	  nämligen	  mixolydisk	  b9.	  Därmed	  erhålls	  samma	  effekt	  
som	  att	  spela	  helt	  i	  tonarten.	  Här	  skapas	  en	  del	  ”tension”	  i	  och	  med	  att	  det	  är	  ett	  domi-‐
nantackord	  som	   innehåller	   spänningstonen	  b9.	  Dock	   fungerar	  detta	   fortfarande,	  enligt	  
mig,	  som	  inside.	  	  
	  
Pentatonik	  är	  också	  vanligt	  förekommande	  under	  solona.	  Det	  är	  dock	  en	  aning	  svårt	  att	  ,	  
hävda	  att	  det	  rör	  sig	  om	  en	  pentatonisk	  skala	  då	  dessa	  fraser	  är	  korta	  och	  därmed	  också	  
kan	  tolkas	  som	  ackordstoner.	  Ett	  ställe	  där	  en	  pentatonisk	  skala	  framträder	  i	  mer	  tydlig	  
dager,	  är	  i	  Lennie	  Tristanos	  solo	  över	  All	  the	  things	  you	  are:	  
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Notexempel	  3.	  Ur	  Lennie	  Tristanos	  solo	  över	  All	  the	  things	  you	  are.	  	  
	  
Här	  spelar	  Lennie	  en	  Ab-‐	  dur	  pentatonisk	  skala,	  och	  även	  här	  skulle	  vi	  kunna	  betrakta	  
dessa	   toner	   som	   ackords-‐	   och	   spänningstoner.	   Alla	   toner	   kommer	   i	   detta	   fall	   enbart	  
ifrån	  den	  givna	  tonarten.	  Den	  pentatoniska	  skalan	  blir	  här	  bara	  till	  ett	  sätt	  att	  använda	  
sig	  av	  ackordsskalans	  toner.	  	  
	  

4.2	  Att	  spela	  ”outside”	  
Flera	   gånger	   under	   improvisationerna	   spelas	   ett	   arpeggio	   ett	   halvt	   tonsteg	   över	   det	  
tänkta	   ackordet,	   detta	   är	   det	   som	  Liebman	   (2001)	   omnämner	   som	   side	   slipping.	   I	   ex-‐
emplet	  nedan	  så	  ser	  vi	  hur	  Lennie	  Tristano	  spelar	  som	  ett	  Bm7	  arpeggio	  över	  Bbm7:	  
	  

	  
Notexempel	  4.	  Ur	  Lennie	  Tristanos	  solo	  över	  All	  the	  things	  you	  are.	  	  
	  
	  
Han	  spelar	  alltså	  ett	  arpeggio	  ½	  tonsteg	  över	  originalackordet.	  Detta	  skulle	  kunna	  tolkas	  
som	  att	  han	  spelar	  en	  lång	  kedja	  med	  närmandetoner	  till	  ackordstoner	  som	  först	  får	  sin	  
upplösning	  på	  3:e	  och	  4:e	  slaget	  i	  takten.	  Samma	  tanke	  ligger	  nog	  bakom	  valet	  av	  toner	  
Tristano	  spelar	  över	  ett	  Db	  dur	  ackord:	  
	  

	  
Notexempel	  5.	  Ur	  Lennie	  Tristanos	  solo	  över	  All	  the	  things	  you	  are.	  
	  
Återigen	   ett	   arpeggio	  ½	   tonsteg	  ovanför	  det	   ackord	   som	   spelas,	   och	  precis	   på	   samma	  
sätt	  kommer	  avspänningen	  på	  3:e	  och	  4:e	  slaget.	  	  	  
	  
I	  exemplet	  nedan	  ser	  vi	  hur	  Michael	  Kanan	  använder	  sig	  av	  side	  slipping	  i	  sitt	  solo	  över	  
How	  deep	  is	  the	  ocean:	  
	  

	  
Notexempel	  6.	  Ur	  Michael	  Kanans	  solo	  över	  How	  deep	  is	  the	  ocean.	  	  
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I	   exempel	  6	   är	   tonerna	   i	   andra	   takten	  hämtade	   ifrån	   en	  C#m	  eolisk	   skala,	   som	  Kanan	  
spelar	  över	  ett	  Cm7.	  	  
	  
Så	  här	  spelar	  Bill	  Evans	  i	  sitt	  solo	  över	  Straight	  no	  chaser:	  
	  

	  
Notexempel	  7.	  Ur	  Bill	  Evans	  solo	  över	  Straight,	  no	  chaser.	  
	  
De	  två	  sista	  tonerna	  i	  första	  takten	  tillsammans	  med	  den	  första	  tonen	  i	  andra	  takten	  bil-‐
dar	  tillsammans	  en	  F#	  dur	  treklang.	  Detta	  skulle	  också	  kunna	  ses	  som	  ett	  sus#5b9	  över-‐
lagring	  till	  F7,	  menar	  jag.	  	  
	  

4.3	  Att	  spela	  både	  ”inside”	  och	  ”outside”	  
Att	  spela	  både	  ”inside”	  och	  ”outside”	  innebär	  att	  solisterna	  spelar	  inside	  samtidigt	  som	  
de	  kryddar	  detta	  med	  outside.	   	  Detta	  var	  något	  som	  användes	  relativt	   flitigt	   i	   syfte	  att	  
skapa	  spänning.	  	  

4.3.1	  Bluesskalan	  
I	   flera	   av	   improvisationerna	  dök	  partier	  upp	   som	  hade	  ett	   ”bluesigt	   sound”.	  Troligtvis	  
berodde	  detta	  på	  att	  en	  musiker	  väljer	  tonmaterial	  ur	  bluesskalan	  till	  ett	  dominantack-‐
ord.	  Detta	  förekom	  t.ex.	  i	  Michael	  Kananans	  solo	  över	  How	  deep	  is	  the	  ocean:	  
	  

	  
Notexempel	  8.	  Ur	  Michael	  Kanans	  solo	  över	  How	  deep	  is	  the	  ocean.	  
	  
Tonerna	  i	  exempel	  8	  här	  ovan,	  är	  hämtade	  från	  en	  Eb-‐	  bluesskala	  eller	  en	  Eb	  pentatonisk	  
skala.	  Resultatet	  av	  detta	  är	  ett	  bluesigt	  tonspråk	  som	  sticker	  ut	  lite	  ifrån	  det	  tonmaterial	  
som	  tonarten	  egentligen	  har,	  på	  grund	  av	  tonen	  Gb.	  Att	  spela	  bluesskalor	  över	  dominan-‐
tackord	  förekommer	  relativt	  ofta	  och	  ger	  ett	  sound	  som	  gör	  att	  det	  låter	  lite	  ”out”	  utan	  
att	   vara	   helt	   oväntat.	  Denna	   fras	   fortsätter	   över	   till	   nästkommande	   ackord	   som	  är	   ett	  
Ab7.	  	  
	  
Låten	  Straight,	  no	  chaser	  är	  till	  formen	  en	  blues,	  därmed	  inte	  sagt	  att	  en	  jazzmusiker	  be-‐
höver	  använda	  sig	  av	  ett	  bluesigt	  tonspråk	  för	  det.	  Bill	  Evans	  använde	  sig	  inte	  heller	  av	  
ett	  tonspråk	  som	  skulle	  kunna	  kallas	  för	  bluesigt,	  menar	  jag.	  Några	  ställen	  i	  hans	  impro-‐
visation	  så	  märks	  det	  dock	  att	  han	  använder	  sig	  av	  en	  bluesskala:	  
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Notexempel	  9.	  Ur	  Bill	  Evans	  solo	  över	  Straight,	  no	  chaser.	  	  
	  
I	  exempel	  9	  använder	  Evans	  sig	  av	  tonmaterial	   från	  en	  F-‐bluesskala.	  Det	  som	  specifikt	  
utmärker	  denna	  är	   tonen	  B	   i	   första	   takten,	  annars	  är	  det	  också	   likt	  en	  Fm	  pentatonisk	  
skala.	  Tonen	  b	  ger	  dels	  ett	  bluesigt	  sound	  men	  också	  att	  det	  hela	  går	  lite	  utanför	  tonar-‐
ten	  vilket	  i	  sin	  tur	  skapar	  anspänning.	  	  

4.3.2	  Reharmoniseringar	  
Då	  och	  då	  i	  improvisationerna	  dyker	  det	  upp	  toner	  som	  sticker	  ut	  från	  de	  övriga	  och	  som	  
dessutom	   ändrar	   originalackorden.	  De	   finns	   flera	   exempel	   där	   solisterna	   på	   betonade	  
taktslag	  tydligt	  spelar	  ett	  Maj7	  i	  melodin	  över	  ett	  Moll	  7	  ackord.	  Ett	  exempel	  finner	  vi	  i	  
Michael	  Kanans	  solo	  över	  How	  deep	  is	  the	  ocean	  där	  han	  spelar	  ett	  maj7	  i	  melodin	  över	  
ett	  moll7	  ackord:	  
	  

	  
Notexempel	  10.	  Ur	  Michael	  Kanans	  solo	  över	  How	  deep	  is	  the	  ocean.	  	  
	  
	  
Detta	  kan	   tyda	  på	  att	  det	  är	  vanligt	  bland	  solister	  att	  växla	  mellan	  olika	  mollskalor	  på	  
Moll7	  ackord.	  Men	  det	  är	   inte	  enbart	  olika	  mollskalor	  de	  växlar	  mellan,	  Roland	  Hanna	  
t.ex.	  gör	  om	  ett	  Am7	  till	  ett	  A7	  i	  sitt	  solo	  över	  You´d	  be	  so	  nice	  to	  com	  home	  to:	  	  
	  

	  
Notexempel	  11.	  Ur	  Roland	  Hannas	  solo	  över	  You´d	  be	  so	  nice	  to	  come	  home	  to.	  	  
	  
Detta	  visar	  på	  en	  annan	  relativt	  vanlig	  reharmonisering	   inom	  jazzen,	  dvs.	  att	  ett	  moll7	  
ackord	  görs	  om	  till	  ett	  dominantackord.	  I	  det	  här	  fallet	  blir	  A7	  dominant	  till	  det	  efterföl-‐
jande	  ackordet	  som	  är	  ett	  D7.	  Det	  jag	  kan	  konstatera	  är	  att	  det	  skiljer	  sig	  från	  den	  vän-‐
tade	  ackordsskalan	  endast	  i	  smärre	  utsträckning	  (en	  ton),	  samtidigt	  som	  det	  skapar	  en	  
spänning,	  eller	  tension.	  Det	  går	  ju	  såklart	  att	  göra	  reharmoniseringar	  i	  stunden	  som	  be-‐
finner	  sig	  längre	  bort	  från	  det	  tänkta	  ackordet,	  men	  just	  i	  dessa	  solon	  fanns	  inga	  sådana	  
partier.	  Om	  så	  vore	  fallet	  så	  skulle	  detta	  kunna	  flyttas	  över	  till	  outside	  eller	  inside	  bero-‐
ende	  på	  utförandet.	  	  

4.3.3	  Närmandetoner	  och	  kromatik	  
Toner	  som	  ringar	  in	  ackordstoner	  eller	  som	  kromatiskt	  rör	  sig	  mot	  dessa	  visar	  sig	  vara	  
relativt	   vanliga	   när	   jazzpianisterna	   söker	   ringa	   in	   ett	   harmoniskt	   förlopp.	   I	   exemplen	  
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nedan	  visas	  några	  sätt	  att	  spela	  på	  över	  en	  given	  harmonik.	  Känslan	  är	  att	  tonerna	  över-‐
lag	  är	   inside	   samtidigt	   som	  det	   finns	   toner	   som	  egentligen	   inte	   ryms	   inom	  den	   tänkta	  
ackordsskalan.	  Att	  upplevelsen	  ändå	  är	  att	  de	  spelar	  inside	  beror	  enligt	  min	  mening	  på	  
att	  de	  toner	  som	  är	  outside	  finns	  där	  för	  att	  ringa	  in	  viktiga	  toner	  i	  ackorden.	  De	  löses	  
också	  upp	  snabbt	  till	  en	  ton	  i	  den	  väntade	  harmoniken.	  I	  exemplet	  nedan	  ser	  vi	  hur	  Keith	  
Jarret	  spelar	  över	  ett	  moll7b5	  ackord:	  
	  
	  

	  
Notexempel	  12.	  Ur	  Keith	  Jarretts	  solo	  över	  Stella	  by	  Starlight.	  
	  
De	  första	  två	  tonerna	  (exempel	  12)	  ringar	  in	  grundtonen	  i	  ackordet.	  Jarrett	  börjar	  med	  
en	  ton	  som	  ligger	  ett	  helt	  tonsteg	  över	  grundtonen,	  den	  andra	  ett	  halvt	  tonsteg	  under	  för	  
att	  sedan	  landa	  på	  grundtonen.	  På	  ett	   liknande	  sätt	  spelar	  Lennie	  Tristano	  över	  All	  the	  
things	  you	  are:	  

	  
Notexempel	  13.	  Ur	  Lennie	  Tristanos	  solo	  över	  All	  the	  things	  you	  are.	  
	  
Vi	  skulle	  kunna	  betrakta	  exempel	  13	  som	  att	  Tristano	  spelade	  Fmmaj7,	  men	  jag	  upple-‐
ver	  det	  mer	  som	  att	  han	  ringar	  in	  tonen	  f	  som	  kommer	  på	  tredje	  slaget	  i	  takten.	  	  
I	   exempel	   14	  nedan	   så	   ser	   vi	   hur	  Bill	   Evans	   spelar	  närmandetoner	   till	   Bb7	   ackordet	   i	  
första	  takten:	  

	  
Notexempel	  14.	  Ur	  Bill	  Evans	  solo	  över	  Straight,	  no	  chaser.	  	  
	  
På	   tredje	  och	   fjärde	   slaget	   i	   första	   takten	  hittar	  vi	   två	   toner	   som	   ingår	   i	   ackordet	  Bb7	  
(tersen	  och	  kvinten).	  Dessa	  föregås	  av	  två	  toner	  som	  ligger	  ett	  halvt	  tonsteg	  under	  dem.	  
Lägg	  märke	   till	   att	   närmandetonerna	   inte	   ingår	   i	   ackordsskalan	   (Bb	  mixolydisk)	   utan	  
finns	  där	  för	  att	  förstärka	  Bb7.	  
	  	  
I	  notexempel	  13	  så	  landar	  pianisterna	  med	  ackordstonerna	  på	  slagen	  i	  takten.	  I	  exemp-‐
let	  nedan	  så	  är	  närmandetonerna	  istället	  på	  slagen	  och	  ackordstonerna	  där	  emellan:	  
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Notexempel	  15.	  Ur	  Lennie	  Tristanos	  solo	  över	  All	  the	  things	  you	  are.	  	  
	  
På	  första	  slaget	  i	  takten	  är	  vi	  på	  tersen	  i	  ackordet,	  det	  är	  först	  när	  vi	  kommer	  till	  andra	  
slaget	  som	  vi	  hittar	  en	  ackordsfrämmande	  ton.	  På	  slag	   tre	  och	   fyra	  är	  vi	  på	   toner	  som	  
ligger	  ett	  halvt	  tonsteg	  över	  de	  efterföljande	  ackordstonerna.	  	  
	  
Om	  vi	  blandar	  ackordstoner	  med	  närmandetoner	  och	  spänningstoner	  kan	  vi	  få	  en	  melo-‐
dislinga	  som	  ser	  ut	  så	  här:	  	  
	  

	  
Notexempel	  16.	  Ur	  Bill	  Evans	  solo	  över	  Straight,	  no	  chaser.	  	  
	  
Detta	  sätt	  att	   spela	  på	  var	  det	  vanligaste	   i	  alla	  de	  studerade	   improvisationerna.	  Det	  är	  
alltså	  inte	  det	  vanligaste	  att	  en	  jazzmusiker	  enbart	  spelar	  ackordstoner	  eller	  spännings-‐
toner	  utan	  allt	  är	  en	  blandning	  mellan	  närmandetoner	  och	  ovannämnda	  spelsätt.	  	  
	  
Kromatiska	   linjer	   var	   också	   ganska	   vanligt	   förekommande	   under	   improvisationerna.	  
Här	  nedan	  ser	  vi	  ett	  exempel	  på	  detta.	  Vi	  kan	  antingen	  betrakta	  det	  som	  flera	  närmande-‐
toner	  till	  olika	  ackordstoner	  eller	  så	  kan	  vi	  betrakta	  det	  som	  en	  kromatisk	  fras:	  
	  

	  
Notexempel	  17.	  Ur	  Roland	  Hannas	  solo	  över	  You´d	  be	  so	  nice	  to	  come	  home	  to.	  	  
	  
De	  första	  tre	  tonerna	  är	  ett	  utbrutet	  Eb	  dur	  ackord.	  Sedan	  kan	  vi	  antingen	  se	  det	  som	  en	  
kromatisk	  slinga	  som	  syftar	  till	  att	  landa	  på	  tonen	  Bb	  i	  takt	  2,	  eller	  så	  kan	  vi	  se	  det	  som	  
närmandetoner	  till	  tonerna	  d,	  c	  och	  Bb.	  	  
	  
I	  exempel	  18	  spelar	  Michael	  Kanan	  över	  ett	  Fm7	  ackord.	   I	  slutet	  av	  takt	  1	  så	  är	  det	  en	  
kromatisk	  genomgång	   som	   landar	  på	  kvarten	   i	   ackordet	   efter,	   detta	  kan	  vi	   se	   som	  ett	  
exempel	  på	  hur	  han	  använder	  sig	  av	  en	  bebopskala:	  

	  
Notexempel	  18.	  Ur	  Michael	  Kanans	  solo	  över	  How	  deep	  is	  the	  ocean.	  	  
	  
Bebopskalan	  innehåller	  en	  kromatisk	  passage	  och	  i	  det	  här	  fallet	  är	  den	  mellan	  den	  rena	  
kvarten	  ner	  till	  molltersen.	  	  
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4.3.4	  Överlagrade	  ackord	  
Att	  som	  solist	  använda	  sig	  av	  ett	  överlagrat	  ackord	  kan	  var	  ett	  sätt	  att	  få	  in	  spänningsto-‐
ner.	   Överlagrade	   ackord	   i	   sig	   betyder	   inte	   att	   det	   som	   spelas	   är	   utanför	   harmoniken,	  
men	  jag	  upplever	  att	  arpeggion	  t.ex.,	  används	  relativt	  ofta	  för	  att	   lyfta	  fram	  förväntade	  
toner	   som	   inte	   ryms	   inom	  den	  ackordsskala	   som	  matchar	   ett	   ackord.	  Detta	   skapar	   en	  
anspänning	   och	   avspänning	   som	   kan	   vara	   eftersträvansvärd,	   så	   här	   spelar	   t.ex.	   Keith	  
Jarrett	  i	  Stella	  by	  Starlight:	  
	  

	  
Notexempel	  19.	  Ur	  Keith	  Jarretts	  solo	  över	  Stella	  by	  Starlight.	  
	  
	  
I	  den	  första	  takten	   ligger	  ett	  F7	  ackord,	  samtidigt	  spelar	   Jarrett	  ett	  F#m	  arpeggio	  över	  
detta.	  I	  och	  med	  det	  får	  han	  med	  spänningstonerna	  #5	  och	  b9.	  Överlagrade	  ackord	  kan	  
alltså	  lyfta	  fram	  spänningstoner	  och	  andra	  ackordsskalor	  än	  de	  man	  som	  musiker	  först	  
tänker	  sig.	  Den	  ackordsskala	  som	  denna	  överlagring	  ger	  blir	  en	  mixolydisk	  b9	  b13	  och	  
är,	  enligt	  min	  uppfattning,	  inte	  en	  ovanlig	  ackordsskala	  att	  spela	  över	  ett	  dominantack-‐
ord.	  Den	  ger	  en	  anspänning	  som	  de	  flesta	  tror	  jag,	  finner	  önskvärd.	  Så	  även	  om	  tonarten	  
inte	  ger	  den	  ackordsskalan	  så	  skulle	  jag	  ändå	  tolka	  den	  som	  relativt	  inside,	  på	  grund	  av	  
att	  den	  är	  vanligt	  använda	  över	  ackord	  av	  dominanttyp.	  	  
	  
I	  exemplet	  nedan	  ser	  vi	  en	  annan	  variant	  av	  överlagrade	  ackord,	  Bill	  Evans	  spelar	  ett	  Db	  
arpeggio	  över	  ett	  Gm7:	  
	  

	  
Notexempel	  20.	  Ur	  Bill	  Evans	  solo	  över	  Straight,	  no	  chaser.	  	  
	  
	  
När	  Evans	  spelar	  ett	  Db-‐dur	  över	  Gm7	  gör	  han	  om	  detta	  ackord	  från	  ett	  doriskt	  till	  ett	  
lokriskt,	  spänningstonerna	  han	  får	  blir	  därmed	  b5	  och	  b9.	  	  
	  

4.4	  Att	  spela	  rytmiskt	  	  
Rytmiska	  grupperingar	  dyker	  upp	  i	  flera	  av	  improvisationerna.	  Här	  nedan	  ser	  vi	  hur	  Ro-‐
land	  Hanna	  spelar	  över	  You´d	  be	  so	  nice	  to	  come	  home	  to:	  
	  

	  
Notexempel	  21.	  Ur	  Roland	  Hannas	  solo	  över	  You´d	  be	  so	  nice	  to	  come	  home	  to.	  	  
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I	  exemplet	  ovan	  så	  grupperar	  Hanna	  trioler	  i	  grupper	  om	  fyra.	  Görs	  detta	  förskjuts	  star-‐
ten	  på	  grupperingen	  ett	  steg	   i	   triolen	   för	  varje	  upprepning.	  Detta	  gör	  att	   sekvensen	  är	  
tillbaka	  på	  första	  slaget	  i	  triolen	  när	  den	  andra	  takten	  börjar.	  	  
	  
Michael	  Kanan	  spelar	  också	  en	  annan	  typ	  av	  gruppering	  i	  sitt	  solo	  över	  How	  deep	  is	  the	  
ocean.	  Här	  grupperar	  han	  åttondelar	  i	  grupper	  om	  tre:	  
	  

	  
Notexempel	  22.	  Ur	  Michael	  Kanans	  solo	  över	  How	  deep	  is	  the	  ocean.	  	  
	  
Skillnaden	  mellan	  exempel	  21	  och	  22	  är	  dels	  det	  uppenbara	  att	  exempel	  21	  bygger	  på	  
trioler	  och	  exempel	  22	  på	  åttondelar	  och	  fjärdedelar,	  men	  att	  vi	  i	  exempel	  22	  kan	  välja	  
att	  betrakta	  fjärdedelen	  som	  två	  hopbundna	  åttondelar	  som	  medför	  att	  figuren	  då	  istäl-‐
let	  bygger	  på	  tre	  åttondelar.	  	  
	  
Lennie	  Tristano	  spelar	  i	  sitt	  solo	  över	  All	  the	  things	  you	  are	  en	  gruppering	  som	  består	  av	  
åttondelar	  i	  grupper	  om	  sex	  (2+4):	  

	  
Notexempel	  23.	  Ur	  Lennie	  Tristanos	  solo	  över	  All	  the	  things	  you	  are.	  
	  
Övrig	  rytmik	  i	  de	  transkriberade	  improvisationerna	  består	  till	  stora	  delar	  av	  åttondelar	  
och	  trioler	  i	  ett	  flöde.	  Det	  som	  ändå	  är	  intressant	  och	  som	  också	  tydligt	  går	  att	  höra	  är	  
rytmik	  som	  upprepas	   i	   flera	   takter.	  Så	  här	   spelar	  Roland	  Hanna	  precis	   i	  början	  på	  sitt	  
solo	  över	  You´d	  be	  so	  nice	  to	  come	  home	  to:	  
	  

	  
Notexempel	  24.	  Ur	  Roland	  Hannas	  solo	  över	  You´d	  be	  so	  nice	  to	  come	  home	  to.	  
	  
Roland	  Hanna	  spelar	  här	  samma	  rytmiska	  figur	  på	  samma	  ställe	  i	  takten	  tre	  takter	  i	  rad.	  
Detta	  ser	  vi	  också	  ett	  exempel	  på	  i	  Michael	  Kanans	  solo:	  
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Notexempel	  25.	  Ur	  Michael	  Kanans	  solo	  över	  How	  deep	  is	  the	  ocean.	  
	  
Samma	  rytmik	  upprepas	  tre	  takter	  i	  rad	  fast	  här	  med	  olika	  toner.	  I	  exemplet	  nedan	  ser	  vi	  
också	  hur	  Tristano	  spelar	  vartannat	  slag	  som	  trioler	  och	  vartannat	  som	  fjärdedelar.	  I	  det	  
exemplet	  är	  även	  valet	  av	  toner	  intressant	  då	  han	  spelar	  toner	  som	  egentligen	  inte	  hör	  
in	  i	  rätt	  ackordsskala:	  
	  

	  
Notexempel	  26.	  Ur	  Lennie	  Tristanos	  All	  the	  things	  you	  are.	  
	  

4.5	  Koncept	  och	  ”tension	  and	  release”	  
På	  grundval	  av	  resultaten	  ovan,	  går	  det	  att	   förstå	  och	  beskriva	  innehållet	   i	   improvisat-‐
ionerna	  med	  hjälp	  av	  begreppet	  koncept.	  Det	  beror	  på	  att	  det	  tydligt	   framgår	  att	  solis-‐
terna	  använt	  sig	  av	  olika	  idéer,	  dvs.	  koncept,	  för	  att	  skapa	  sina	  jazzimprovisationer.	  De	  
vanligast	   förekommande	  koncepten	   i	  dessa	   improvisationer	  är	  alltså	   i	  dessa	   fall	  blues-‐
språk,	  side	  slipping,	  kromatik	  och	  närmandetoner,	  ackordstoner,	  reharmonisering,	  över-‐
lagrade	  ackord	  och	  pentatonik.	  De	  kan	  betraktas	  som	  koncept	  också	  därför	  att	  de	  liksom	  
ringar	  in	  den	  harmonik	  som	  solisten	  tänkt	  sig,	  utan	  att	  för	  den	  skull	  alltid	  uppträda	  för-‐
väntat	   för	  en	  van	  jazzlyssnare.	  Eftersom	  det	  även	  går	  att	  utkristallisera	  ett	  harmoniskt	  
förlopp	  i	  de	  spelade	  fraserna,	  vill	  jag	  mena	  att	  det	  som	  sker	  inte	  bara	  kan	  betraktas	  som	  
ett	  resultat	  av	  chanstagning,	  Enligt	  mig,	  så	  kan	  också	  improvisationerna	  sägas	  vara	  per-‐
sonligt	  utformade	  i	  och	  med	  att	  pianisterna	  valt	  att	  använda	  de	  här	  olika	  beskrivna	  kon-‐
cepten	  på	  varierade	  sätt.	  	  
	  
Koncepten	   som	   jag	   här	   valt	   att	   presentera	  med	   hjälp	   av	   fyra	   olika	   temata	   skulle	   här	  
kunna	  betraktas	  som	  varandes	  antingen	  inside	  eller	  outside.	  Detta,	  dvs.	  att	  spela	  anting-‐
en	   inside	   eller	   outside,	   är	   något	   som	   här	   skulle	   kunna	   betraktas	   ha	   inverkan	   på	   hur	  
mycket	   tension	  som	  skapas.	   Jag	  menar,	   att	   spela	   t.ex.	   side	   slipping	  är	  ett	  koncept	  som	  
anses	  skapa	  mer	  tension	  än	  t.ex.	  att	  enbart	  spela	  ackordstoner.	  Dock	  förekommer	  både	  
tension	  och	  release	   inom	  alla	  dessa	  ovannämnda	  koncept,	  vilket	  visar	  att	  det	  kan	  vara	  
svårt	  att	  komma	  ifrån	  dessa	  i	  musik	  överhuvudtaget.	  Men	  ju	  mer	  outside	  någon	  av	  solis-‐
terna	  spelar	  desto	  mer	  tension	  skapas.	  Det	  som	  gör	  att	  det	  fungerar	  och	  att	  det	  går	  att	  
märka	  att	  det	  inte	  är	  en	  slump	  när	  solisten	  spelar	  outside,	  är	  att	  det	  landar	  i	  en	  förvän-‐
tad	  harmonik	  och	  att	  det	  nästan	  alltid	  har	  en	  tydlig	  struktur	  på	  det	  som	  spelas	  outside.	  	  
	  
Så,	   för	  att	  sammanfatta	  resultaten	  till	   två	  huvudpunkter	  så	  kan	  jag	  för	  det	  första	  se	  att	  
allt	  som	  spelats	  (som	  solisten	  inte	  spelat	  av	  en	  slump)	  i	  improvisationerna	  kan	  härledas	  
till	  något	  redan	  känt	  koncept	  för	  improvisation.	  Den	  andra	  punkten	  är	  att	  allt	  som	  spelas	  
är	  fyllt	  av	  tension	  and	  release	  om	  vartannat	  och	  att	  vissa	  koncept	  för	  jazzimprovisation	  
kan	  frambringa	  mer	  tension	  än	  andra.	  Tension	  and	  release	  kan	  ses	  som	  ett	  av	  de	  stora	  
målen	  i	  improvisationerna	  och	  dessa	  koncept	  kan	  därför	  vara	  ett	  medel	  för	  lärande,	  i	  att	  
åstadkomma	  en	  form	  av	  jazzimprovisatorisk	  struktur.	  	  
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5	  Diskussion	  
I	   detta	   kapitel	   diskuteras	   resultaten	   i	   förhållande	   till	   innehållet	   i	   bakgrundskapitlet.	  
Därefter	  följer	  tankar	  och	  reflektioner	  över	  vidare	  forskning	  i	  ämnet	  pianojazzimprovi-‐
sation.	  	  
	  

5.1	  Resultatdiskussion	  
I	  detta	  avsnitt	  diskuteras	  detta	  arbetes	  resultat	  i	  förhållande	  till	  den	  litteratur	  som	  pre-‐
senteras	  under	  kapitlet	  bakgrund.	  

5.1.1	  Kontroll	  över	  det	  harmoniska	  förloppet	  	  
Mehegan	  (2001)	  menar	  att	  en	  jazzimprovisatör	  behöver	  ha	  en	  stor	  kunskap	  och	  koll	  på	  
det	  harmoniska	  förloppet	  samt	  hur	  denne	  skall	  använda	  sig	  av	  detta	  för	  att	  lyckas	  med	  
en	  improvisation.	  Detta	  är	  också	  något	  som	  jag	  tycker	  mig	  se	  i	  de	  här	  utforskade	  impro-‐
visationerna.	  Låtarnas	  harmonik	  avslöjas	  nästan	  alltid	  av	  det	  som	  solisterna	  spelar	  i	  sina	  
improvisationer,	  det	  är	  faktiskt	  just	  det	  som	  gjort	  det	  möjligt	  för	  mig	  att	  analysera	  dem.	  
Valet	   av	   toner	  har	   ofta	   visat	   på	   vilken	   ackordsskala	   eller	   vilket	   tonspråk	   som	   solisten	  
tänkt	  använda	  sig	  av	  när	  han	  spelar.	  Det	   förefaller	  alltså	  som	  att	  det	  är	  viktigt	  med	  en	  
bra	  kontroll	   över	  det	  harmoniska	   förloppet	  både	  om	  man	   som	   improvisatör	   väljer	   att	  
utgå	  ifrån	  en	  väntad	  ackordsskala	  eller	  om	  man	  väljer	  att	  avvika	  ifrån	  den.	  	  

5.1.2	  Koncept	  för	  improvisation	  
Nolgård	  (2004)	  menar	  att	  en	  improvisation	  inte	  bör	  övas	  in	  på	  det	  sättet	  att	  en	  musiker	  
övar	  in	  hela	  fraser	  som	  han	  eller	  hon	  sedan	  använder	  sig	  av	  i	  sina	  improvisationer.	  Det	  
jag	   kan	  konstatera	   efter	   att	   ha	   analyserat	   dessa	   solon	  här,	   är	   dock	   att	   det	   inte	   verkar	  
som	  om	  solisterna	  gjort	  på	  det	  sättet,	  utan	  de	  verkar	   istället	  ha	  utgått	   från	  olika	  ”kon-‐
cept”,	  dvs.	  idéer.	  Detta	  grundar	  jag	  på	  att	  det	  går	  att	  se	  likheter	  mellan	  de	  olika	  improvi-‐
sationerna	  när	  det	  gäller	  uppbyggnad	  av	  toner.	  Det	  finns	  likheter	  som	  inte	  är	  slumpar-‐
tade	  menar	  jag,	  eftersom	  samma	  koncept	  återkommer	  så	  pass	  frekvent.	  Improvisation-‐
erna	  torde	  därför	  inte	  kunna	  betraktas	  som	  bestående	  av	  inövade	  fraser	  som	  återkom-‐
mer,	   utan	   inövade	   koncept	   som	   solisterna	   använder	   sig	   av	  med	   ett	   varierade	   resultat	  
som	  följd.	  Skillnaden	  mellan	  dessa	  är	  dock	  ibland	  små,	  då	  samma	  fras	  kan	  återkomma	  på	  
samma	  ackord	  oavsett	  på	  vilket	  sätt	  solisten	  övat.	  Den	  stora	  skillnaden	  som	  jag	  kan	  se	  är	  
att	  det	  blir	  ett	  större	  mått	  av	   improvisation	  när	  det	   inte	  är	  hela	   fraser	  som	  är	   inövade	  
utan	  det	  inövade	  ligger	  i	  hur	  improvisatören	  skapar	  dessa	  fraser.	  

5.1.3	  Ackordstoner,	  närmandetoner	  och	  spänningstoner	  
På	  samma	  sätt	  som	  Gulz	  (2001)	  menar	  att	  alla	  toner	  som	  finns	  i	  musiken	  kan	  härledas	  
till	  någon	  av	  kategorierna	  ackordstoner,	  spänningstoner	  eller	  närmandetoner,	  har	  jag	  i	  
dessa	  improvisationer	  kunnat	  notera	  att	  alla	  toner	  som	  solisterna	  spelar	  tillhör	  någon	  av	  
dessa	  kategorier.	  Jag	  har	  också	  uppfattat	  det	  så,	  att	  användandet	  av	  dessa	  nästan	  alltid	  
är	  uppblandat,	  dvs.	  det	   är	   sällan	  en	   solist	   spelar	   toner	  ur	  endast	   en	  eller	   två	  av	  dessa	  
kategorier	  längre	  än	  en	  takt.	  	  
	  
Användande	   av	  närmandetoner	   (till	   ackordsskalan)	   har	   jag	   som	   lyssnare	   kunnat	   upp-‐
fatta	  som	  naturlig,	  men	  dessa	  har	  också	  skapat	  anspänning.	  De	  närmandetoner	  som	  lö-‐
ses	  upp	  strax	  efter	  att	  de	  spelats,	  är	  också	  de	  som	  ligger	  mest	  ”rätt”	  i	  tonarten.	  Nolgård	  
(2004)	  menar	   att	   närmandetoner	   oftast	   och	   traditionellt	   har	   använts	   på	   ett	   visst	   sätt,	  
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stegvis	  över,	  kromatiskt	  underifrån,	  vilket	   jag	  också	  kunde	  se	   tydliga	  spår	  av	  här.	  Ofta	  
var	  dock	  en	  sådan	  kedja	  av	  toner	  långt	  mer	  utbyggd	  än	  så,	  med	  fler	  steg	  innan	  den	  lan-‐
dade	  på	  en	  målton.	  Fler	  steg	  medförde	  dock	  inte	  en	  känsla	  av	  att	  vara	  utanför	  tonalitet,	  
men	  det	  skulle	  kunna	  få	  en	  sådan	  effekt.	  De	  närmandetoner	  som	  kom	  efter	  varandra	  i	  en	  
lång	  kedja,	  oftast	  i	  form	  av	  ett	  arpeggio	  utanför	  rätt	  ackordsskala,	  upplevde	  jag	  som	  mest	  
utanför	  tonaliteten.	  Det	  som	  gjorde	  att	  jag	  ändå	  tyckte	  att	  det	  lät	  naturligt,	  var	  att	  de	  spe-‐
lades	  med	  ”bra”	  timing	  och	  senare	  landade	  i	  den	  harmonik	  jag	  förväntade	  mig.	  	  

5.1.4	  Ackordsskalor	  
De	   skalor	   som	   jag	  har	   kunnat	   se	   att	   fraserna	   i	   improvisationerna	  bygger	  på,	   stämmer	  
relativt	  ofta	  överens	  med	  den	  ackordsskala	  som	  tonarten	  ger.	  Några	  av	  de	  gånger	  som	  
de	   inte	  stämmer	  överens	  så	  har	  solisterna	  bytt	  ut	  ackordsskalan	  mot	  en	  annan	   för	  att	  
skapa	  en	  spänning	  i	  sitt	  tonspråk.	  Precis	  som	  Bengtsson	  (1994)	  menar	  att	  solisten	  inte	  
är	  bunden	  till	  att	  spela	  ”rätt”	  ackordsskala	  så	  har	  dessa	  solister	  valt	  att	  utifrån	  sin	  krea-‐
tivitet,	  spela	  andra	  ackordsskalor	  än	  den	  originalharmoniken	  ger.	  Levine	  (1989)	  beskri-‐
ver	  också	  hur	  musikteori	  är	  i	  ständig	  utveckling	  och	  att	  det	  som	  vi	  idag	  kallar	  för	  korrekt	  
inte	  behöver	   vara	  det	   enda	   rätta.	  Detta	   lämnar	  utrymme	   till	  musikern	   att	   utifrån	   sina	  
estetiska	  val	  utforma	  improvisationen,	  menar	  jag.	  	  

5.1.5	  Rätt	  skala	  skapar	  automatiskt	  inte	  en	  bra	  improvisation	  
De	  solon	  som	   jag	  här	  har	   transkriberat	  kan	  betraktas	   som	   fria	   i	   tolkning	  av	  harmonik	  
och	  tonspråk,	  utan	  att	  de	   för	  den	  skull	  kan	  betraktas	  som	  rena	  chansningar	   från	  solis-‐
tens	  sida.	  Nolgård	  (2004)	  beskriver	  en	  bra	  improvisation	  som	  någonting	  som	  inte	  byg-‐
ger	  på	  chanstagning	  eller	  tur,	  utan	  som	  någonting	  som	  bygger	  på	  ett	  estetiskt	  val	  av	  so-‐
listen.	  Nolgård	  menar	  vidare	  att	  endast	  rätt	  skala	  inte	  skapar	  en	  bra	  improvisation.	  Han	  
menar	  att	  den	  bör	  blandas	  upp	  med	  olika	  rytmik,	  närmandetoner	  osv.	  I	  de	  improvisat-‐
ioner	  som	  står	  i	  fokus	  här,	  märker	  jag	  också	  att	  det	  för	  det	  mesta	  verkar	  vara	  så	  det	  går	  
till.	   Ackords-‐,	   spännings	   och	   närmandetoner	   blandas	   med	   skalor	   som	   spelas	   stegvis.	  
Ibland	  förekommer	  också	  längre	  partier,	  åtminstone	  i	  en	  hel	  takt,	  med	  skalor	  som	  spelas	  
stegvis	   med	   åttondelar	   som	   enda	   rytmik.	   Om	   jag	   skulle	   tolka	   Nolgård	   ordagrant,	   så	  
skulle	  det	  sistnämnda	  alltså	  inte	  vara	  en	  bra	  improvisation,	  men	  det	  visar	  sig	  i	  improvi-‐
sationerna	  fungera	  bra	  då	  det	  blandas	  upp	  senare	  med	  de	  andra	  olika	  koncepten	  för	  im-‐
provisation.	  	  

5.1.6	  Överlagrade	  ackord	  och	  arpeggion.	  	  
Det	  förekommer	  under	  improvisationerna	  att	  solisterna	  spelar	  överlagrade	  treklanger	  i	  
arpeggion	  som	  melodiska	  fraser.	   Just	  arpeggion	  menar	  Berg	  (1992)	  är	  viktigare	  för	  att	  
skapa	   fraser	  än	   skalor.	  Det	   som	  kan	   ifrågasättas	   i	  det	  påståendet,	   är	   ju	  det	   faktum	  att	  
ackorden	  kommer	  ifrån	  skalorna,	  så	  detta	  är	  därför	  bara	  ett	  sätt	  att	  sätta	  skalorna	  i	  bruk	  
så	  att	  säga.	  Hans	  poäng	  är	  nog	  att	  det	  är	  bättre	  att	  bruka	  skalorna	  i	  form	  av	  arpeggion,	  
än	  att	  spela	  dem	  rakt	  upp	  och	  ner.	  	  
	  
I	  de	  studerade	  solona	  kunde	  jag	  just	  utkristallisera	  överlagrade	  treklanger	  (mot	  origina-‐
lackorden)	   i	   arpeggiona.	   Vanligast	   är	   överlagrade	   ackord	   över	   dominantackord,	   men	  
även	  andra	  typer	  av	  ackord	  som	  exempelvis	  moll7	  förekommer.	  Med	  dessa	  överlagring-‐
ar	  får	  solisterna	  med	  spänningstoner	  till	  ackorden	  som	  kommer	  från	  andra	  ackordsska-‐
lor	  än	  den	  som	  tonarten	  ger.	  	  
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5.1.7	  Blues	  och	  pentatonik	  
En	  del	  i	  bluesens	  tonspråk	  är	  att	  musikern	  spelar	  en	  liten	  ters	  (b3)	  trots	  att	  låtarna	  ofta	  
är	  i	  dur.	  Detta	  tonspråk	  skiljer	  sig	  inte	  mycket	  från	  en	  pentatonisk	  skala	  som	  delar	  alla	  
tonsteg	  med	  bluesskalan	  men	  saknar	  #11.	  Trots	  dessa	  små	  skillnader	  så	  tycker	  jag	  mig	  
tydligt	  märka	  när	  ett	  bluesigt	  tonspråk	  används	  i	  solona.	  Werner	  (1996)	  menar	  att	  blue-‐
sen	   är	   ett	   alldeles	   eget	   ”språk”	   som	   det	   går	   att	   lära	   sig	   att	   behärska	   och	   känna	   igen.	  
Nämnas	   bör	   här	   att	   i	   de	   studerade	   solona	   tycks	   blues	   användas	   mestadels	   som	   en	  
krydda	  på	  dominantackord.	  	  
	  
Pentatonik	  är	  också	  ett	   tonspråk	  som	  används	   i	  dessa	   improvisationer,	  men	  detta	  gav	  
inte	   ett	   lika	   starkt	   avtryck	   då	   den	   pentatonik	   som	   användes	   var	   kortfattad	   och	   oftast	  
även	  utgjordes	  av	  ackords-‐	  och	  spänningstoner.	  	  

5.1.8	  Tension	  and	  release	  
Liebman	   (2001)	  menar	   att	   alla	   toner	   kan	   kategoriseras	   under	   begreppen	   tension	   and	  
release.	  Den	  upptäckten	  gjorde	  även	  jag	  i	  denna	  studie	  men	  har	  även	  upptäckt	  att	  det	  är	  
olika	   hur	   solisterna	   använder	   toner	   som	   kan	   härledas	   till	   kategorin	   tension,	   dels	   hur	  
långt	   sjok	  av	   tension-‐toner	   i	   följd	  de	  använder	  men	  också	  att	  vissa	  av	  dessa	   toner	  har	  
större	  effekt	  för	  att	  man	  som	  lyssnare	  skall	  uppfatta	  att	  solisten	  spelar	  outside	  eller	  out	  
(Coker,	  1991).	  Att	  spela	  outside	  skapar	  en	  spänning	  eller	  en	  tension	  och	  därför	  är	  de	  två	  
begreppen	  ofta	  beroende	  av	  varandra,	  men	  att	  begreppet	  tension	  kan	  inrymma	  mer	  än	  
att	   spela	   outside	   (Liebman,	   2001),	   som	   till	   exempel	   ett	   dominantackord	   i	   en	   tonart.	  
Detta	  betyder	  att	  en	  musiker	  kan	  spela	  inside	  men	  ändå	  skapa	  en	  anspänning	  eller	  tens-‐
ion.	  	  

5.1.9	  Timing,	  rytmik	  och	  rytmiska	  grupperingar	  
Bergonzi	   (1998)	  menar	  att	   rytmik	  och	   timing	  är	   lika	  betydelsefull	   som	  valet	   av	   toner.	  
Han	  pekar	  på	  två	  olika	   tillvägagångssätt	   för	  att	   lära	  sig	   improvisation.	  Antingen	  börjar	  
en	  elev	  med	  att	  fokusera	  på	  valet	  av	  toner	  eller	  så	  börjar	  han	  eller	  hon	  att	  fokusera	  på	  
rytmik.	  Utifrån	  de	  improvisationer	  jag	  utforskat	  här,	  kan	  jag	  tydligt	  se	  att	  solisterna	  an-‐
vänder	  sig	  av	  både	  intressanta	  toner	  i	  förhållande	  till	  den	  givna	  harmoniken	  men	  också	  
att	  timing	  och	  rytmik	  har	  en	  stor	  betydelse.	  Rytmiska	  grupperingar	  används	  ofta	  som	  en	  
idé	  till	  improvisation	  precis	  som	  pentatonik	  kan	  utgöra	  en	  idé.	  Jag	  ser	  det	  som	  att	  rytmi-‐
ken	   i	  de	  studerade	   improvisationerna	  verkar	  vara	  beroende	  av	  toner	  och	  tvärtom.	  Det	  
går	  att	  öva	  på	  koncept	  för	  val	  av	  toner	  tillsammans	  med	  koncept	  för	  rytmik	  och	  tvärtom.	  
Det	  går	  alltså	  inte	  att	  utesluta	  någon	  av	  dem.	  Bergonzis	  tanke	  om	  att	  börja	  med	  rytmik	  
istället	  för	  val	  av	  toner,	  kan	  därför	  vara	  en	  intressant	  tanke,	  menar	  jag.	  	  
	  
Timing	  är	  enligt	  Bergonzi	  (1998)	  också	  av	  största	  betydelse	  för	  upplevelsen	  av	  det	  som	  
spelas	   i	   ett	   solo.	  Bergonzi	   går	   så	   långt	   att	  han	  hävdar	   att	   timing	  är	  överordnad	  val	   av	  
toner.	  Det	  som	  jag	  kan	  säga	  efter	  att	  ha	  studerat	  och	  analyserat	  dessa	  solon	  är	  att	  enligt	  
min	  bedömning,	  så	  spelar	  alla	  de	  solister	  jag	  har	  med	  i	  denna	  studie	  med	  god	  timing.	  De	  
använder	  också	  ett	  tonmaterial	  som	  nästan	  alltid,	  enligt	  mig,	  går	  att	  härleda	  till	  ett	  kon-‐
cept.	  Det	  finns	  således	  ingenstans	  i	  solona	  där	  jag	  kan	  tydligt	  se	  om	  Bergonzis	  påstående	  
verkligen	  stämmer.	  Jag	  kan	  helt	  enkelt	  inte	  finna	  ett	  ställe	  i	  solona	  där	  jag	  upplever	  att	  
solisten	   inte	   har	   kontroll	   över	   valet	   av	   toner	   som	  denne	  producerar	  men	   ändå	   spelar	  
med	  en	  god	  timing.	  	  
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5.2	  Egna	  reflektioner	  om	  lärande	  av	  jazzimprovisation	  
Resultaten	  av	  min	  studie	  visar	  att	  det	  finns	  koncept	  för	  improvisation	  som	  en	  musiker	  kan	  ta	  
till	  både	  i	  lärandet	  men	  också	  i	  sitt	  konstnärskap.	  Det	  går	  att	  öva	  på	  och	  lära	  ut	  improvisation	  
utifrån	  givna	  idéer	  och	  koncept	  men	  ändå	  skapa	  en	  kreativ	  improvisation.	  Det	  kan	  vara	  så	  att	  
dessa	   olika	   koncept	   tillsammans	   bildar	   det	  musikaliska	   språk	   som	   används	   inom	  den	   här	  
delen	   av	   jazzgenren.	  Att	  när	  man	   som	   lärare	   skall	   lära	  ut	  detta	  musikaliska	   språk	   till	   sina	  
elever	  så	  kan	  dessa	  koncept	  utgöra	  viktiga	  ”kuggar”.	  Jag	  menar	  att	  det	  inte	  behöver	  vara	  en	  
begränsning	   för	  det	   kreativa	   skapandet	   i	   stunden,	   som	  en	   improvisation	  är,	   att	   ha	   lärt	   sig	  
improvisera	  utifrån	  existerande	  koncept.	  Precis	  som	  att	  ens	  språkbruk	  är	  en	  improvisation	  i	  
stunden	  fast	  med	  redan	  existerande	  ord,	  kan	  en	  jazzimprovisation	  vara	  i	  stunden	  improvise-‐
rad	  fast	  med	  redan	  existerande	  koncept	  för	  skapandet	  av	  fraser.	  	  
	  
Det	   som	   jag	   ändå	   upplever	   vara	   koncept	   för	   improvisation	   och	   melodiskapande	   som	   är	  
överordnat	  alla	  andra,	  är	  tension	  and	  release	  och	  en	  god	  timing.	  Alla	  melodier	  bör	  vara	  en	  
blandning	  mellan	  anspänning	  och	  avspänning	  som	  jag	  ser	  det.	  Tension	  and	  release	  kan	  nog	  
lättast	   visas	   för	   en	  elev	  genom	  att	   spela	  dominant	   följt	   av	  en	   tonika,	   vilket	  också	  är	  något	  
som	   i	  princip	  genomsyrar	  all	  västerländsk	  klassisk	  musik	  såväl	   som	   jazzimprovisation	  där	  
en	  skicklig	  improvisationsmusiker	  med	  god	  förmåga	  blandar	  tension	  and	  release	  till	  ett	  väl-‐
komponerat	  solo.	  Jag	  föreslår	  därför	  att	  lärande	  av	  jazzimprovisation	  börjar	  med	  att	  eleven	  
får	  lära	  sig	  att	  spela	  inside,	  eftersom	  även	  tension	  and	  release	  används	  då	  vilket	  i	  sin	  tur	  ger	  
en	   bra	   kontroll	   över	   grundläggande	   harmoniska	   förlopp	   i	   en	   komposition.	   För	   att	   senare	  
kunna	  spela	  outside	  så	  att	  man	  som	  solist	  kan	  skapa	  mer	  tension	  menar	  jag	  att	  en	  god	  insikt	  i	  
hur	  jazzmusiker	  spelar	  inside	  krävs.	  Det	  har	  visat	  sig	  att	  det	  inte	  är	  en	  slump	  i	  hur	  outside	  
genomförs,	  det	  landar	  t.ex.	  alltid	  i	  inside	  genom	  att	  det	  förhåller	  sig	  tydligt	  till	  ett	  förväntat	  
harmoniskt	  förlopp	  på	  olika	  sätt.	  	  	  
	  

5.3	  Arbetets	  betydelse	  	  
Alla	  musikerna	  i	  den	  här	  studien	  kan	  anses	  ha	  ett	  personligt	  improvisationsspråk,	  inom	  vil-‐
ket	  jag	  till	  trots	  kunde	  finna	  stora	  likheter	  i	  hur	  improvisationerna	  var	  uppbyggda.	  Det	  som	  
studien	  därmed	  visar	  är	  att	  en	  musiker	  inte	  behöver	  tumma	  på	  det	  personliga	  uttrycket	  bara	  
för	  att	  denne	  hämtar	  idéer	  och	  koncept	  ifrån	  andra	  verksamma	  musiker.	  Min	  förhoppning	  är	  
att	  betydelsen	  av	  denna	  studie	  kan	  bli	  att	  lärare	  tydligare	  kan	  fokusera	  på	  vad	  som	  är	  viktigt	  
vid	  lärande	  av	  jazzimprovisation.	  Det	  finns	  så	  oerhört	  mycket	  man	  som	  lärande	  musiker	  kan	  
öva	  på	   för	   att	  bli	   en	  professionell	   jazzmusiker,	   så	  om	  denna	   studie	  kan	  hjälpa	   till	   att	   sålla	  
bort	  delar	  som	  möjligtvis	   inte	  är	   lika	  viktiga	  som	  de	   jag	  presenterat	   i	  detta	  arbete,	  så	  vore	  
det	  en	  stor	  hjälp	  för	  såväl	  musiklärare	  som	  övande	  blivande	  jazzmusiker.	  Helt	  enkelt	  att	  en	  
elev	  i	  den	  tidiga	  inlärningen	  av	  jazzimprovisation	  kan	  fokusera	  mer	  på	  det	  som	  faktiskt	  an-‐
vänds	  i	  professionella	  musikers	  improvisationer	  istället	  för	  att	  lägga	  värdefull	  tid	  på	  mindre	  
traditionellt	  använda	  koncept.	  
	  

5.4	  Fortsatt	  forskning	  
Det	   kunde	  ha	   varit	   intressant	   att	   genomföra	   en	   liknande	   studie	   fast	  med	   långt	  många	   fler	  
improvisationer	  av	  större	  bredd	  än	  i	  min	  studie.	  Den	  större	  bredden	  kunde	  till	  exempel	  ligga	  
på	  att	   ta	   improvisationer	   från	  många	  olika	   stilar	   inom	   jazzgenren	  och	  utforska	   tydliga	   lik-‐
heter	  i	  val	  av	  koncept	  och	  rytmer	  med	  mera.	  	  
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Det	  hade	  också	  varit	   intressant	  att	   fokusera	  på	  en	  annan	  del	  av	   jazzimprovisation	  som	   jag	  
inte	  berört	   så	  mycket,	   nämligen	   timing.	   Jag	   tror	   att	   timing	   är	  minst	   lika	  betydelsefull	   som	  
valet	  av	  toner	  i	  en	  improvisation.	  Så	  att	  göra	  en	  studie	  över	  olika	  timing	  i	  fraser	  och	  melodier	  
hade	  varit	  intressant.	  	  
	  
Några	  nya	  frågor	  dök	  upp	  för	  mig	  under	  tiden	  jag	  arbetade	  med	  detta	  examensarbete:	  
	  

1. Hur	  stor	  betydelse	  har	  timing	  i	  förhållande	  till	  valet	  av	  toner	  som	  spelas?	  
2. Valet	  av	  toner	  och	  koncept	  kontra	  rytmiken.	  Vad	  bör	  en	  jazzmusiker	  först	  lägga	  fokus	  

på	  i	  inlärningen	  av	  improvisation?	  
	  

Fortsatt	  forskning	  inom	  detta	  område	  skulle	  kunna	  ta	  vid	  här	  där	  jag	  slutar,	  en	  sådan	  skulle	  
kunna	   inrikta	  sig	  på	  att	  utforska	  hur	  en	   improvisatör	   inom	   jazzgenren	  bäst	  övar	   in	  de	  här	  
framkomna	  koncepten	  så	  att	  de	  bäst	  blir	  till	  personliga	  improvisatoriska	  uttryck.	  
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Bilaga	  1	  
Lennie	  Tristanos	  solo	  från	  All	  the	  Things	  You	  Are	  
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