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SAMMANFATTNING 

Titel: Från repetition till konsertsituation – En studie om likheter/olikheter i min me- 
lodiska improvisation i olika konstellationer. 
Title in English: From rehearsal to concert situation – A study of the similari- 
ties/differences in my melodic improvisation in different constellations. 
 
Sökord: Tonförråd, Rytmik, Intensitet, Improvisation, Pentatonik, Elgitarr, Jazz 
 
Den här studien handlar om att analysera min melodiska improvisation i olika konstel- 
lationer. Jag har undersökt tre olika låtar där min melodiska improvisation varit i fokus. 
Jag har analyserat både repetitioner samt en konsertsituation som mynnat ut i min 
examenskonsert. Studiens utgångspunkt har varit att försöka hitta likheter och olikheter 
i min melodiska improvisation. För att analysera mina improvisationer använde jag mitt 
musicerande i tre olika musikaliska ensembler bestående av olika instrument. Jag valde 
att undersöka hur jag som improvisatör använde element som tonförråd, rytmik och 
intensitet i min melodiska improvisation. För att undersöka likheter och olikheter i mina 
improvisationer förde jag en loggbok efter varje avslutad repetition där jag besvarade 
studiens frågeställningar.  

Denna studie har stärkt min medvetenhet som musiker gällande min melodiska 
improvisation. Jag har kommit fram till att jag prioriterar det rytmiska elementet i min 
melodiska improvisation mer än de andra två element jag undersökte. Jag kan överlag 
se en bredare utveckling i mitt musicerande samt hur jag kan arbeta med min melodiska 
improvisation i framtiden. Jag känner mig även friare att diskutera om hur jag som 
improvisatör tänker kring mina egna improvisationer i olika konstellationer.
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INLEDNING 

Att improvisera har alltid varit spännande. Jag kan fortfarande sitta och förundras över 
klanger och tonföljder som helt plötsligt dyker upp i mitt gitarrspel. Under mina år som 
musikstuderande har också musikteorin blivit ett intressant område att utforska och 
koppla till min melodiska improvisation. Jag minns mina första steg in i jazzmusikens 
värld kantat av häftiga och explosiva improvisationer. Det har fått mig att vilja spela allt 
mer i olika konstellationer i hopp om att få känna den starka musikaliska kraft som en 
improvisation kan framkalla. 

Under min tid på musikhögskolan i Örebro har jag fått möjligheten att spela med många 
fina musiker. Detta har även fått mig att stanna upp och fundera över hur jag som im- 
provisatör agerar solist i dessa olika musikaliska konstellationer. Jag har märkt att mitt 
gitarrspel tenderar att förändras beroende på just bandkonstellationen. Denna föränd- 
ring artar sig inte i regel på något negativt sätt, det handlar snarare om mitt egna för- 
hållningssätt till tonförråd, rytmik och intensitet i min melodiska improvisation. Något 
som jag alltid har värdesatt är det musikaliska framträdandet inför en publik. Att som 
gitarrist få stå på scenen och leverera just det som i stunden kan vara oförklarligt är en 
känsla som inte går att ta på. Det är en känsla man känner. Jag kommer i den här studien 
ge en inblick i hur jag som improvisatör uppfattar likheter/olikheter i min melodiska 
improvisation i olika konstellationer. 
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BAKGRUND 

Jag kommer härmed att redogöra för tre element som jag anser vara högst intressanta 
för min aktuella studie. Jag har i huvudsak valt att studera vad författaren Paul F. 
Berliner skriver i sin bok Thinking In Jazz (1994). Han beskriver tydligt de element som 
ligger till grund för min studie kring min melodiska improvisation. Jag har även studerat 
tidigare forskning som tar upp ämnet improvisation på ett liknande sätt som jag gör i 
min studie. Norgaard (2011) studerar i sin artikel Descriptions of Improvisational 
Thinking by Artist-Level Jazz Musicians olika jazzmusikers förhållningssätt till sin 
improvisation. Han studerar sju olika jazzmusikers melodiska improvisation med hjälp 
av att analysera inspelningar med samtliga improvisatörer. Norgaard analyserar 
improvisationerna med fokus på olika element som också kan kallas för generative 
methods. Elementen han använder sig utav för att analysera improvisationerna fokuserar 
bland annat på vokabulär, melodik och harmonik. Dessa element anser Norgaard vara 
centrala för att konstruera en melodisk improvisation. Det elementet som Norgaard inte 
prioriterar i sin studie har jag valt att fokusera på i min studie nämligen det rytmiska 
elementet. 

Tonförråd 
Vad är tonförråd? Hur kan en solist använda sig utav det? När man talar om tonförråd 
diskuterar man flera olika musikaliska byggstenar som kan hjälpa en musiker att 
konstruera ett stycke eller en melodisk improvisation. Ett tonförråd kan till exempel 
innehålla skalor, tonarter, tonaliteter och modaliteter. En improvisatör kan använda sig 
utav alla eller flera benämnda element för att skapa en helhet i en melodisk 
improvisation. Improvisatören kan välja att rikta in sig på en specifik tonart och 
använda dess toninnehåll för att skapa en tonalitet i improvisationen (Gridley, 1994, 
s.365). 

Innan en solist lär sig musikteorins grunder formar personen melodier med hjälp utav 
gehöret i samband med att harmoniken tydligt spelas (Berliner, 1994, s.159). Många 
musiker blir medvetna om skalor och dess funktion genom att studera Dizzy Gillespie 
och Charlie Parkers långa fraser och improvisationer. Detta får improvisatören att förstå 
hur man kan koppla ihop ackordstoner tillsammans med frasering och dynamik 
(Berliner, 1994, s.161). 

Bortsett ifrån de diatoniska skalorna använder sig jazzimprovisatörer ofta utav 
pentatoniska skalor. Att använda sig av bluesskalan uppblandat med altererade toner är 
även det vanligt förekommande i den melodiska improvisationen (Berliner, 1994, 
s.162). Trumpetaren Benny Bailey hävdar att en användning utav ’’interval patterns’’ 
ger improvisatören olika möjligheter att skapa sig andra ljudbilder över den tänkta 
harmoniken. Bailey menar att ett tydligt återupprepande intervall får lyssnaren att 
acceptera tonerna även fast de inte finns med i den givna harmoniken (Berliner, 1994, 
s.163).  
Den uppmärksammade gitarristen och pedagogen KG Johansson förklarar den 
pentatoniska skalans uppbyggnad. Han berättar att en pentatonisk skala är uppbyggd 
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utav fem toner. Skalan består utav grundton, mollters, kvart, kvint och liten sjua. 
Johansson poängterar hur viktigt det är för en solist att lära sig skalor, ackord och rytm 
för att skapa sig ett tonförråd som kan bli aktuellt under en melodisk improvisation 
(Johansson, 2009).  

Rytmik 
När man talar om ordet rytmik i musik så diskuteras ofta det strukturerade flödet i mu- 
siken. Det vill säga hur en eller flera toner i ett flöde tas om hand och blir behandlade. 
Toner kan vara korta, långa, starka eller svaga. Det kan vara svårt att analysera enbart 
det rytmiska elementet i sig med tanke på att rytmik till största delen har starka 
kopplingar till både det tonala och det harmoniska förloppet (Nationalencyklopedin, 
2017). 
Rytmik är någonting vi människor har runt omkring oss hela tiden. Det är inte alltid vi 
tänker på att rytmik används i många andra sammanhang även utanför musiken, inte 
minst i människans talröst. Rytmik är helt enkelt någonting väldigt centralt överlag i 
människors liv. Det här elementet är framförallt vanligast inom musik och kan komma 
till att ha en avgörande roll i till exempel en melodisk improvisation (Hasty, 1997).  
 
En av jazzens största gitarrister John Abercrombie berättar i en intervju hur hans elever 
oftast prioriterar tonförrådet mer än det rytmiska i deras melodiska improvisationer. 
Abercrombie berättar att han gång på gång försöker få sina elever att börja spela mer 
rytmiskt och få rytmiken till att bli en mer central del i deras improvisationer. 
Abercrombies elever tenderar till att spela toner över gitarrhalsen utan en rytmisk 
medvetenhet. Abercrombie poängterar även i intervjun hur man som improvisatör kan 
ha svårare att kommunicera och ge impulser mellan varandra i bandet om man enbart 
fokuserar på tonförrådet och inte värdesätter rytmiken i sitt gitarrspel (Chapman, 2001, 
s.6). 

En improvisatör kan genom en rytmisk medvetenhet producera melodiska fraser fast 
tonerna i sig inte alltid passar över det harmoniska förloppet. Det skapas när solisten har 
ett naturligt flyt i sin rytmiska konstruktion i form utav till exempel rytmiska motiv. 
Dessa rytmiska motiv kan ge impulser till bandet för att lättare kommunicera med 
varandra musikaliskt (Berliner, 1994, s.147). Hur man artikulerar i sin improvisation 
har en direktkontakt med den rådande rytmik man använder sig utav. Solistens 
artikulation kan både styra hur en fras börjar och slutar samt bestämma vilka notvärden 
som blir accentuerade (Berliner, 1994, s.156). 

Att spela med triolfeeling är ett rytmiskt fenomen som är vanligt inom jazzmusiken. En 
triol består utav tre åttondelar som är grupperade som motsvarar en fjärdedel. När dessa 
åttondelar spelas som en triol framkallas en känsla av att åttondelarna svänger. Tempots 
underdelning kan vara avgörande för om en triol får samma känsla eller inte. 
Improvisatörer kan spela utanför tonarten men fortfarande behålla kvar känslan att det 
svänger med hjälp utav triolfeeling. För att lättast uppnå ett så kallat tydligt sväng 
behövs ett konstant angivet tempo (Gridley, 1994, s.5). 
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Intensitet 
Termen intensitet kan bland annat beskriva ljudstyrkan i till exempel ett musikaliskt 
sammanhang (Nationalencyklopedin, 2017). Ordet intensitet kan såklart användas i 
olika sammanhang. I min studie använder jag ordet intensitet för att analysera mitt 
förhållningssätt till exempelvis den aktuella energinivån under soloförloppet. Jag 
kommer även titta närmare på hur min intensitet kan utvecklas under den aktuella 
improvisationen. 
Toner producerade ifrån olika instrument har sedan grekernas tid påverkat människans 
sinnestillstånd och lust. Denna påverkan har alltid haft en direkt koppling till 
människans ökade intensitet vid det aktuella lyssningstillfället. I nutid har till exempel 
en improvisation inte bara funktionen att försätta en åhörare i ett visst sinnestillstånd. 
Idag gestaltas oftast en melodisk improvisation likt en berättelse utifrån improvisatörens 
erfarenheter. En sådan berättelse anses ha en större effekt och fånga en publik och även 
fånga solisten själv (Nordström, 1989, s.9-10).  

Improvisatörer som vet hur man improviserar med flera element så som tonförråd, 
rytmik och intensitet kan fånga en publik på ett nästan magiskt sätt. Jag citerar vad 
författaren John. F Szwed skriver in sin bok Jazz 101 – A Complete Guide to Learning 
and Loving Jazz (2000)   

 
On a good night, a jazz group that plays together regularly can work its way up to incredibly 
intense moments that will have an audience riding the wave with them, jumping up from their 
seats, and shouting  out spontaneously (Szwed, 2000, s.61). 

 
Närvaron utav en publik ökar både pressen och belöningen utav ett framträdande. 
Publiken har möjligheten att leda improvisatören till nya idéer och låta musikern vara i 
nuet. Samtidigt så kan interaktionen mellan solisten och publiken vara väldigt varierad 
och dynamisk. En improvisatör vet att varje publik är olika (Berliner, 1994, s.455). En 
annan bidragande orsak till att intensiteten kan förändras hos en solist är själva rummet 
konsertsituationen utspelar sig i. Storleken på själva konstellationen eller 
publikomfattningen influerar en improvisatör. En stor konsertlokal med en liten publik 
kan vara skrämmande, medan en liten konsertlokal fyllt med lyssnare kan uppmuntra 
solisten (Berliner, 1994, s.452). 

Konsten att komponera i stunden är det vi kallar för improvisation. Det sägs att en 
melodisk improvisation kräver en otroligt hög kreativitet hos improvisatören. 
Jazzmusiker framförallt, tenderar att känna detta som någonting helt naturligt. En 
förhöjd intensitet kan till och med försätta improvisatören i ett sinnestillstånd då hen når 
djupet av sitt undermedvetna (Szwed, 2000, s.43). 
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PROBLEMOMRÅDE 

Det finns mycket skrivet om hur man som musiker kan forma en melodisk 
improvisation. Jag kommer att utforska och ta reda på vilka hjälpmedel jag som 
improvisatör använder mig utav för att forma en melodisk improvisation. Jag kommer 
i min studie analysera min melodiska improvisation med hjälp utav tre olika element. 
Dessa är tonförråd, rytmik och intensitet. Med hjälp av en improvisation i tre olika 
låtar, med tre olika konstellationer kommer jag att undersöka vad som kan skilja från 
improvisation till improvisation. Låtarna kommer jag att framföra inför publik på min 
examenskonsert som en del av mitt självständiga arbete.  
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SYFTE 

Syftet är att analysera min melodiska improvisation med fokus på tonförråd, rytmik och 
intensitet i olika konstellationer. 

Frågeställningar 
Hur använder jag mitt tonförråd under min melodiska improvisation i de olika konstel- 
lationerna? 
 
Hur gestaltar sig min rytmiska vokabulär under min melodiska improvisation i de olika 
konstellationerna? 
 
Hur förändras min intensitet under min melodiska improvisation i de olika konstellat- 
ionerna?
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METOD 

Jag har valt att genom en repetition med tre olika konstellationer under tre olika 
tillfällen, ta reda på hur min melodiska improvisation tar sig uttryck i respektive 
konstellation. Jag har valt att datera repetitionerna under studiens resultatdel. För att så 
noga som möjligt komma fram till ett resultat använder jag mig utav en strukturerad 
loggbok som metod. Bjørndal (2002) skriver ’’Det finns med andra ord goda skäl för att 
i större eller mindre utsträckning strukturera loggboken. I sin ursprungliga form är 
loggboken en relativt strukturerad aktivitet…’’ (Bjørndal, 2002, s.64). Jag kommer att i 
loggboken undersöka mina frågeställningar. Loggboken kommer att innehålla 
anteckningar både ifrån de tre repetitionerna samt konsertsituationen. 

En diktafon kommer att användas under repetitionerna samt under konserten för att 
fånga upp mina improvisationer. Jag kommer att i min loggbok reflektera över mina 
frågeställningar direkt efter att jag repeterat och lyssnat på det inspelade materialet med 
respektive konstellation. Efter att ha framfört min klingande examenskonsert kommer 
jag återigen att reflektera över mina melodiska improvisationer och undersöka 
frågeställningarna på nytt. Detta för att överskådligt kunna studera likheter samt 
olikheter i mina melodiska improvisationer kopplat till mina repetitionstillfällen. Jag 
kommer att transkribera olika fraser som sker under improvisationerna för att lättare 
kartlägga likheter och olikheter. Exempel på dessa fraser kommer att presenteras i 
notbilder under resultatdelen. 
Jag kommer använda mig utav tre musikstycken, ett per konstellation. Detta för att 
arbetsprocessen ska bli så avgränsad som möjligt. Jag kommer att använda mig utav 
dessa konstellationer och låtar som grund för mitt konstnärliga arbete: 

Solosättning (gitarr): Improvisation (Nicklas Boman) 
Duosättning (elgitarr och sång): The Look of Love (Burt Bacharach) 

Triosättning (elgitarr, elbas och trummor): Let the cat out (John Scofield) 
Jag kommer att utifrån dessa stycken undersöka tre olika element som rör min 
melodiska improvisation. 
Tonförråd  
Rytmik  
Intensitet 
Dessa element kommer ligga till grund för kartläggningen av mina improvisationer som 
är kopplade till mina frågeställningar.
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RESULTATPRESENTATION 

Jag har valt att presentera mina resultat i två separata delar. Under rubriken 
repetitionssituationen kommer jag att redogöra för hur mina improvisationer har 
gestaltat sig under repetitionstillfällena. Under rubriken konsertsituationen kommer jag 
att behandla just den klingande framställningen. Båda resultatdelarna presenteras utifrån 
mina frågeställningar. Låt för låt kommer att presenteras. 

Repetitionssituationen  
Jag jobbade med dessa stycken under en repetition med varje konstellation. Dessa 
repetitionssituationer var utspridda under våren. Träffarna skulle resultera i en 
klingande konsert som också kan kallas för min examenskonsert. Själva 
repetitionstillfällena var väldigt givande och gav mig nya perspektiv angående min 
melodiska improvisation. 

1. Hur använder jag mitt tonförråd under min melodiska improvisation i de 
olika konstellationerna? 
 
Solosättning (gitarr): Improvisation (Nicklas Boman)  
2017-03-07 
Under min melodiska improvisation använder jag mig utav ett begränsat tonmaterial. 
Jag börjar spela melodier hämtat ur tonmaterialet i e-dur skala. Dessa melodier förank- 
ras med hjälp utav att jag spelar en baston som i det här fallet skapar upplevelsen av att 
jag jobbar i den benämnda tonarten. Under improvisationen förekommer även den 
pentatoniska skalan i både e-dur samt e-moll. Här nedan finner du ett exempel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duosättning (elgitarr och sång): The Look of Love (Burt Bacharach)  
2017-03-03 
Jag använder mig utav a-moll pentatonisk skala. Den harmoniska strukturen i låten är 
begränsad. Två ackord används och ligger till grund för min melodiska improvisation. 
Ackorden som jag improviserar över är ett Am6 samt ett E7#9. I början av solot använ- 
der jag enbart a-moll pentatonisk skala för att tydligt presentera harmoniken. Över ack- 
ordet E7#9 lägger jag mitt fokus på att lösa upp ackordet med hjälp utav den mollmelo- 
diska skalan. I mitten och slutet av improvisationen utforskar jag till exempel den penta- 
toniska skalan en halv ton upp för att sedan återgå till den ursprungliga skalan. 
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Triosättning (elgitarr, elbas och trummor): Let the cat out (John Scofield) 2017-03-
29 
I denna melodiska improvisation utforskar jag mitt tonförråd på lite olika sätt. Under 
den första delen använder jag mig utav Bb-moll pentatonisk skala. Eftersom det inte 
existerar ackordsbakgrunder i triosättningen använder jag mig utav ackordstoner i 
låtens B-del för att gestalta det harmoniska förloppet.  

2. Hur gestaltar sig min rytmiska vokabulär under min melodiska 
improvisation i de olika konstellationerna? 
Solosättning 
Till en början arbetar jag med långa notvärden som till exempel halvnoter och helnoter. 
Detta övergår till allt snabbare notvärden så som åttondelar och sextondelar. Detta sker 
när improvisationen formar en tydlig puls. Under just denna melodiska improvisation 
finns det inte ett givet tempo. Motiviskt arbete förekommer i hög grad. Redan under 
starten av improvisationen använder jag mig utav melodiska samt rytmiska motiv. 
Detta är ett vanligt förekommande rytmiskt samt melodiskt motiv under min melodiska 
improvisation: 
 
 
 

 
 
Duosättning 
Sångerskan jag spelar tillsammans med håller pulsen med hjälp utav fingerknäpp. Detta 
får mig som solist möjligheten till att känna mig taktfast till den givna pulsen, men det 
ger även möjlighet att gå utanför denna för att utforska min rytmiska vokabulär. Under 
början av solot använder jag mig utav åttondelar för att stabilisera tempot för mig som 
solist men även för publiken.  
 
Med hjälp utav trioler och sextondelar bygger jag upp solots karaktär och form. Jag ten- 
derar hela tiden att dras till att spela sextondelar över ackordet E7#9 som leder till ack- 
ordet Am6. Jag som solist dras till att landa på slag nummer ett i nästkommande takt: 
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Triosättning 
Jag som solist rör mig bland notvärden så som åttondelar och sextondelar under denna 
melodiska improvisation. Låtens tematik bygger på åttondelar med triolfeeling. Under 
solot kan jag höra att jag gör upptaktsfraser till nästkommande ackord eller nästa melo- 
diska motiv. Jag upplever att dessa fraser ger en rytmisk framåtdrivande effekt. Här 
nedan visar jag med hjälp utav ett noterat exempel hur en upptaktsfras kan se ut till 
nästkommande ackord: 

 
 
3. Hur förändras min intensitet under min melodiska improvisation i de 
olika konstellationerna? 
 

 
Solosättning 
De första 30 sekunderna av solot uppfattar jag som väldigt vilande med ytterst små 
infall rytmiskt och melodiskt. Senare i improvisationen kan jag känna hur min lust 
och intensitet ökar. Anledningen till det är de rytmiska motiven och skalsekvenserna 
som improviseras fram. I slutet av den melodiska improvisationen tar jag mig friheten 
att improvisera med tonmaterial som inte ingår i just det tonförrådet jag vanligtvis 
jobbar i (e-dur). Detta är något som får solots intensitet att öka, samt gestalta nya 
intressanta idéer. 
 

 
Duosättning 
Min intensitet i solot förändras beroende på vilket tonförråd jag använder mig utav. Un- 
der improvisationen vidrör jag ofta den mollmelodiska skalan som med sin sjunde ton 
formar en spänning/dragningskraft till grundtonen (i det här fallet tonen a). Denna för- 
hållning får min nyfikenhet och intensitet att öka. Detta får mig även att vilja utforska 
mer i mitt tonförråd samt i min rytmiska vokabulär. Även korta rytmiska motiv får so- 
lots intensitet att öka. Här nedan finns ett tydligt exempel: 

 
 
Triosättning 
I den här improvisationen är det tydligt att min intensitet förändras under solot. Det tar 
sig uttryck i att jag spelar snabbare fraser och motiv. Små rytmiska motiv är också 
någonting som får min intensitet att öka. Stundtals spelar jag långa fraser för att sedan 
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göra korta pauseringar för att skapa en ökad energinivå. Här nedan finns ett tydligt 
exempel på en längre fras följt av små korta rytmiska motiv: 

 
 

Konsertsituationen 
Här nedan följer mina upplevelser och tankar efter att ha lyssnat på den inspelade kon- 
sertsituationen. Min examenskonsert ägde rum 2017-04-10. Jag återger upplevelsen 
utifrån mina frågeställningar i stora drag. 
 
 
1. Hur använder jag mitt tonförråd under min melodiska improvisation de 
olika konstellationerna? 
 

 
Solosättning (gitarr): Improvisation (Nicklas Boman) 
Den här improvisationen är väldigt sparsam. Jag använder tonmaterial ifrån e-dur 
skala. Detta tonförråd ligger till grund för att min melodiska improvisation ska behålla 
den känslan improvisationen är tänkt att ha. Känslan är luftig. Under 
konsertsituationen gör jag ytterst få utvikningar till andra tonaliteter. Efter cirka en 
minut i solot modulerar jag improvisationen från dur till moll. Denna molltonalitet 
utspelas i några takter för att sedan gå tillbaka till den tidigare durtonaliteten. Det som 
skiljer i tonförrådet i början 
och i slutet är att jag blandat e-dur skalan med den pentatoniska skalan för att skapa 
en annan ljudbild. Improvisationen slutar med att ackordet Eadd9 spelas. 
 
Duosättning (elgitarr och sång): The Look of Love (Burt Bacharach) 
Det är tydligt att jag använder mig utav av pentatonisk och mollmelodisk skala. Jag an- 
ser att solot formas utifrån användandet av dessa två tonmaterial. I improvisationen gör 
jag även ett fåtal utflykter genom att använda den pentatoniska skalan en halv ton upp, 
det vill säga Bb-moll pentatonisk skala för att sedan återgå till A-moll pentatonisk 
skala. Här nedan följer ett exempel på detta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Triosättning (elgitarr, elbas och trummor): Let the cat out (John Scofield) 
Det pentatoniska tonförrådet är centralt i denna melodiska improvisation. I låtens A-del 
använder jag mig nästan enbart utav den skalan. Det händer att jag använder altererade 
toner för att leda lyssnarna till nästkommande ackord. I låtens B-del försöker jag 
använda mig utav ackordtoner för att gestalta det harmoniska förloppet. Jag kan höra att 



Nicklas Boman  

12 

vissa ackord är tydligt gestaltade. Andra ackord är inte så fullt tydligt gestaltade. Jag 
som gitarrist tar mig friheten att ofta böja strängarna för att skapa en känsla av ett 
legatosprång istället för att använda mig utav ett glissando. 
 
2. Hur gestaltar sig min rytmiska vokabulär under min melodiska 
improvisation i de olika konstellationerna? 
 

 
Solosättning 
Rytmiken under solot gestaltar sig tydligt. Redan ifrån starten kan jag uppfatta att 
im- provisationen inte har en tydlig puls. Detta var medvetet. När improvisationen 
börjar forma sig, gestaltar sig även min rytmiska vokabulär på ett sådant sätt som får 
de rytmiska och melodiska motiven att föras samman. Detta sker trots att det inte 
finns ett fast tempo. Jag märker när jag lyssnar på ljudupptagning hur jag bygger 
tydliga motiv i stunden. 
 
 
Duosättning 
Detta element artikuleras på ett väldigt tydligt sätt under improvisationen. Jag jobbar 
med rytmiken på lite olika sätt. Framförallt gestaltas notvärdena på ett varierande sätt. 
Jag använder åttondelar och sextondelar för att bygga upp spänning och förväntan. 
Dessa sextondelar spelas väldigt konsekvent, fraserade med staccato (kortare än det 
no- terade tidsvärdet). Jag uppfattar att rytmiken i det här solot är högre prioriterat än 
det melodiska: 
 

 
 
Triosättning 
Det rytmiska vokabuläret gestaltar sig tydligt under improvisationen. Jag försöker 
skapa rytmiskt tydliga motiv. Ett väldigt framträdande sådant kan ses i det här exemplet 
då jag använder mig utav enbart trioler som ett rytmiskt motiv: 

 
 
Det rytmiska vokabuläret gestaltas tillsammans med resten av bandet. Jag uppfattar 
tydliga ansatser att interagera med trummisen och basisten. Jag tenderar att använda 
tonupprepning som ett sätt för att gestalta min rytmiska vokabulär. Det kan ses i dessa 
två exempel: 
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3. Hur förändras min intensitet under min melodiska improvisation i de 
olika konstellationerna? 
 

 
Solosättning 
Den förändras på ett tydligt sätt genom solot. Jag som improvisatör ville skapa en 
spänning med få toner för att sedan kunna höja intensiteten i musiken. Den tydligaste 
skillnaden märker jag mot solots slutfas då de rytmiska motiven bidrar till att höja 
intensiteten.  
 
Duosättning 
Intensiteten i solot förändras inte avsevärt. Det jag märker är att mina melodiska 
fraser blir allt längre under soloförloppet. Jag kan se att jag alltmer i denna sättning 
tenderar att lösa upp fraser till nästkommande takt vilket får intensiteten att öka i den 
melodiska improvisationen.   
 
Triosättning 
Den förändras på ett sätt som jag anser vara ganska otydligt. Under vissa delar i solot 
märker jag en tydligare skillnad i intensitet. Framförallt sker en skillnad i intensitet när 
det rytmiska elementet gestaltas med hjälp av notvärden så som sextondelar och trioler. 
Låtens karaktär anser jag i sig ha en förmåga att förändra min intensitet med tanke på 
styckets struktur rent melodiskt och harmoniskt.
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RESULTATANALYS 

Här nedan kommer jag att analysera mina resultat. Jag kommer att utifrån mina fråge- 
ställningar sammanfatta mina resultat och reflektera över vad jag kommit fram till. Jag 
kommer även att jämföra improvisationernas likheter och olikheter mellan varandra. 

Hur använder jag mitt tonförråd under min melodiska improvisation i de 
olika konstellationerna? 
Det är intressant att titta närmare på hur jag använder mitt tonförråd i de olika konstel- 
lationerna. Jag ser tydligt att det finns en koppling i hur jag improviserar kring liknande 
tonmaterial i varje konstellation. Solosättningen är den konstellation som jag anser ge- 
stalta sig på ett litet annorlunda sätt än de andra. I solosättningen är jag mycket friare 
både melodiskt, rytmiskt och i sättet att kontrollera musikens intensitet. Jag som impro- 
visatör kan välja hur jag vill börja och sluta improvisationen på ett helt annat sätt än när 
jag spelar med duosättningen. I duosättningen känner jag ett ansvar för min 
medmusiker, att mitt solo till exempel inte ska bli för långt. Jag känner även att 
tonförrådet jag använder under duosättningen måste vara stabilt och inte ta för stora 
utflykter som i sin tur skulle kunna förvirra mina medmusiker. 
 
Användningen utav den pentatoniska skalan är central i alla tre konstellationer. Fram- 
förallt är den framträdande i triokonstellationen. Anledningen till att jag som solist bru- 
kar den pentatoniska skalan främst i triokonstellationen är för jag troligtvis undermed- 
vetet relaterar mitt spel till kompositionens A-del (melodin bygger på pentatonik). Jag 
vill vara tydlig med att jag som improvisatör alltid försöker eftersträva att min melo- 
diska improvisation ska uppfattas som autentisk, det vill säga att publiken 
förhoppningsvis kan knyta an tonförrådet till den aktuella stilen. Jag vill understryka att 
det inte är helt omöjligt att jag som solist skulle spela annorlunda om en pianist hade 
varit med och spelat i triokonstellationen. Jag anser nämligen efter att ha analyserat 
konsertsituationen att låtens B-del hade blivit tydligare rent harmoniskt om en pianist 
hade spelat ut harmoniken på pianot. Detta är någonting jag överlag måste reservera 
mig för när det kommer till alla tre konstellationer. 

Hur gestaltar sig min rytmiska vokabulär under min melodiska 
improvisation i de olika konstellationerna? 
Jag har kommit fram till efter att ha analyserat både repetitionssituationerna samt 
konsertsituationen, att min rytmiska vokabulär är det mest centrala elementet i alla mina 
melodiska improvisationer. I varje konstellation använder jag mig utav både korta och 
långa rytmiska motiv. Den konstellationen som sticker ut mest när det kommer till 
utvecklingen av det rytmiska vokabuläret är solosättningen. I soloimprovisationen 
formas aldrig ett tydligt tempo. Tempot är flytande vilket innebär att rytmikens 
gestaltning hela tiden sker i olika tempon. Detta har nödvändigtvis inte orsakat några 
större problem, snarare fördelar. Det har gett mig som improvisatör en bredare 
förståelse i hur det kan vara att just improvisera utan alltför tydliga ramar. Jag ser också 
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att det finns vanliga återkommande notvärden som spelas under mina improvisationer. 
Att använda sextondelar är någon- ting som ligger till grund för samtliga 
improvisationer. Med detta sagt menar jag inte detta notvärde präglar hela 
soloförloppet. 
Kontentan av denna frågeställning är att jag har fått en bredare förståelse för hur min 
rytmiska vokabulär gestaltar sig i olika konstellationer och repertoar. Jag använder mig 
frekvent utav korta och långa rytmiska motiv som tillsammans med den melodiska 
strukturen ger en sanningsenlig bild utav mig som improvisatör. Dessa motiv skapar jag 
i alla tre konstellationer som ligger till grund för denna konstnärliga studie. 

Hur förändras min intensitet under min melodiska improvisation i de olika 
konstellationerna? 
Jag kan dra slutsatsen av att det finns tydliga likheter i varje konstellation jag 
undersöker. Jag kan dock känna en skillnad i solosättningen kontra de andra två 
konstellationerna. Skillnaden är att mitt utforskande är bredare i solosättningen. 
Anledningen till att mitt utforskande är bredare handlar om att jag inte behöver ta 
hänsyn till någon annan musiker än mig själv. Jag kan till exempel styra över tempot, 
dynamiken och tonaliteten. Detta behöver naturligtvis inte i synnerhet vara någonting 
bättre, det är bara hur jag som solist såg på det vid den aktuella konsertsituationen. 
I duosättningen finner jag minst förändring i intensitet. Efter vidare reflektion tror jag 
att det berodde på den fasta pulsen som jag kände behövdes tas om hand så jag inte 
skulle tappa flödet i improvisationen under själva konsertsituationen. Jag märkte under 
vissa fraser jag spelade hur den musikaliska intensiteten ökade något, vilket såklart 
ökade min lust att utforska vidare. Jag inspirerades av min medmusikers sätt att frasera 
melodin samt texten sångerskan sjöng när jag ackompanjerade. Som improvisatör kunde 
jag fånga upp både rytmiska samt melodiska motiv och omsätta det i min egen 
improvisation. Den kommunikationen kom till att bli unik för duosättningen då det 
enbart var instrumentet sång och elgitarr. 

I triosättningen hade jag också en fast puls men med flera olika rytmiska underdelningar 
i både trumset och bas. Det mynnade ut i att jag fick impulser som i sin tur ledde till att 
min intensitet ökade. Efter att ha analyserat de olika sättningarna med intensiteten i 
fokus, märker jag hur centralt detta element är för mig som improvisatör. 
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DISKUSSION 

Efter att ha analyserat och begrundat mina resultat är det nu dags att i den här delen 
knyta an min tankar och reflektioner till den tidigare forskningen.  
Som jag tidigare har nämnt så har jag alltid varit intresserad av att improvisera. Det har 
mynnat ut i att jag fått möjligheten att agera solist i flera olika konstellationer av olika 
slag. I denna studie valde jag själv att studera tre olika konstellationer med mig som 
solist. Ingen utav konstellationerna inkluderade piano, vilket jag var medveten om innan 
själva forskningen ägde rum. Det har efter en stunds reflektion visat sig vara nyttigt, 
men samtidigt en förlust. Vad menar jag med det? Berliner (1994 s.154) menar att en 
solist skapar melodier med hjälp utav gehöret i samband med att harmoniken spelas 
tydligt. I mina konstellationer fanns det ingen som spelade harmoniken under min 
melodiska improvisation. Blir det ett problem? Det behöver nödvändigtvis inte vara ett 
problem för mig som solist i det här fallet. Det jag däremot reserverar mig för är att det 
kan ha funnits personer i min publik under konsertsituationen som saknande en tydligt 
ljudande harmonik för att få ett musikaliskt sammanhang i det jag som solist spelade. 
Jag var väl medveten om att just denna problematik kunde uppstå. 

Jag kan dra slutsatsen att användningen av den pentatoniska skalan har varit central i 
samtliga konstellationer. Den skalan har format en stor del utav mina melodiska 
improvisationer. (Johansson 2009) menar på att det är viktigt för en improvisatör att lära 
sig spela skalor och hantera elementet rytmik för att konstruera en melodisk 
improvisation. Jag vågar påstå att Johansson bygger det argumentet med bland annat 
den pentatoniska skalan i åtanke.  

Som jag tidigare har nämnt så spelade det rytmiska elementet en stor roll under mina 
melodiska improvisationer. Hur kommer det sig att jag som improvisatör ofta prioriterar 
det rytmiska före det melodiska? Jag anser att mitt intresse för rytmik har blivit allt 
större. Jag tror det är på grund utav alla olika möjligheter ett rytmiskt motiv kan 
konstrueras och framföras på. Berliner (1994 s.147) förklarar att en improvisatör med en 
rytmisk frihet kan producera fraser som uppfattas som tydliga, trots att frasens 
melodiska innehåll inte har ett tydligt sammanhang med den aktuella harmoniken i 
stycket. Denna koppling kände jag som solist uppfylldes under improvisationen i 
triokonstellationen då jag använde mig utav tydliga rytmiska motiv som inte alltid hade 
en stark koppling till den tänkta harmoniken.  

Gitarristen John Abercrombie nämner i en intervju hur viktigt det är att elever bör lägga 
mer fokus på det rytmiska elementet i sitt gitarrspel istället för att enbart fokusera på det 
aktuella tonförrådet (Chapman 2001 s.6). Jag som gitarrist har tidigare i mitt 
musicerande utforskat gitarrens greppbräda utan att riktigt tänka på vilka rytmiska 
motiv jag faktiskt skapar under improvisationen. Angående den problematiken har jag 
efter den här studien sett en stor förändring i mitt gitarrspel. Jag anser mig själv spela 
mycket tydligare rent rytmiskt och har lättare för att knyta an det till mitt tonförråd och 
på så vis skapa en tydligare melodisk improvisation.  

Studien som Norgaard presenterade i texten Descriptions of Improvisational Thinking 
by Artist-Level Jazz Musicians (2011) saknade en större diskussion om det rytmiska 
elementet. Såklart presenterades rytmiken i jazzmusikernas melodiska improvisationer, 
men elementet presenterades inte som något utav det viktigaste i improvisationerna. 
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Detta är någonting som jag i min studie har valt att fokusera på. Jag anser att det är ett 
väldigt viktigt område att utforska kring när det kommer till den melodiska improvisat- 
ionen. Jag som improvisatör förstår inte riktigt varför Norgaard inte valde att se 
rytmiken som en av de centrala delarna i hans forskning. Enligt Hasty (1997) är just det 
rytmiska elementet i en improvisation avgörande för om improvisationen faktiskt blir 
betydelsefull för lyssnaren. Jag ställer mig frågan, varför gjorde inte Norgaard en analys 
på just det området som anses vara det mest naturliga i människors liv? Hasty skriver 
nämligen att rytmik är så pass naturligt för oss människor, att vi inte ens tänker på det. 
Kan det vara så att Norgaard ansåg att det rytmiska elementet var så pass självklart att 
han prioriterade att inte ta med det i sin studie som handlar om tankar kring 
improvisation? Jag finner inte något svar på den frågan i studien skriven av Norgaard.  

Efter att ha analyserat både repetitionssituationen och konsertsituationen ser jag tydligt 
hur intensiteten förändras i konstellationerna. Jag anser att det har varit viktigt och ta 
med det elementet och utmana mig själv och se vad som händer med både mig, mina 
medmusiker och publiken som var på plats under min examenskonsert. Berliner (1994 
s.452) menar på att publiken har en stor och betydelsefull roll för hur musikernas 
intensitet förändras under exempelvis ett solo. Under min konsert var det omkring 150-
200 personer i lokalen (lokalen rymmer cirka det dubbla antalet). Min uppfattning var 
att det var tillräckligt med publik för att känna både en gemenskap och ett starkt band 
till personerna som var där. Hur skulle min uppfattning blivit om det hade varit fler eller 
färre konsertbesökare? Hade mina melodiska improvisationer gestaltats på ett annat 
sätt? Enligt Berliner (1994 s.452) kan en stor lokal med en liten publik vara 
skrämmande, medan en liten lokal med en mättad publik vara inspirerande. Jag anser att 
det handlar om hur mycket rutin man har i att just gestalta sig själv som musiker inför 
en publik. Hade det varit tio konsertbesökare under konserten så tror jag mitt fokus 
varit detsamma, och jag som improvisatör hade levererat på samma nivå.  
Jag som improvisatör upplevde en otrolig närvaro under examenskonserten. Närvaron 
kan liknas vid att jag som gitarrist kände mig inspirerad och uppslukad samt fylld av 
förväntan. (Nordström 1989) skriver att en improvisation kan liknas vid en berättelse. 
Denna berättelse kan nå publiken som man spelar för. Denna interaktion menar 
Nordström höjer intensiteten hos både solisten och publiken. Jag kunde känna den 
starka kopplingen. Vi får inte glömma att jag under låten ’’Let The Cat Out’’ spelade 
tillsammans med både en trumslagare samt en basist. Den konstellationen krävde en 
större uppmärksamhet av publiken i jämförelse med solosättningen då jag faktiskt 
”bara” agerade solist. Jag anser att det skapades en större musikalisk kommunikation då 
det fanns tre olika musiker, det vill säga tre olika berättelser på scenen som kunde nå 
publiken, vilket i sin tur borde gett lyssnarna en bredare musikalisk upplevelse om man 
knyter an det till vad Nordström beskriver. 
Som improvisatör kunde jag verkligen känna att jag fick en tydlig kommunikation med 
publiken som responderade på mina melodiska improvisationer. Framförallt visade 
publiken sin uppskattning genom att klappa sina händer efter varje avslutad 
improvisation. Szwed (2000) skriver att en improvisatör med förmågan att använda 
element så som tonförråd, rytmik och intensitet kan skapa en fantastisk kontakt med en 
publik som nästintill kan kännas magisk. Jag som improvisatör kunde känna den 
kontakten, framförallt efter publikresponsen jag fick efter avslutad konsert. Det var en 
konsertbesökare som kom fram till mig efter konserten och berättade: ’’Jag kände 
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verkligen någonting mer än dina toner du skapade, det nuddade mig längre in, jag kan 
knappt beskriva det’’. För mig var det en fin respons som jag kunde knyta till det som 
Szwed beskriver. 

Vidare forskning 
Min studie har varit kopplad till min melodiska improvisation i olika konstellationer 
med fokus på att analysera hur jag som improvisatör använder mig utav tonförråd, 
rytmik och intensitet. Dessa element har jag analyserat utifrån ett lyssnarperspektiv, det 
vill säga att jag som musiker lyssnat efter en utveckling i till exempel mina rytmiska 
motiv. Det skulle vara intressant att forska om hur till exempel kroppsspråket kan 
påverka hur man uppfattar en melodisk improvisation. Kan det rytmiska elementet i en 
improvisation förstärkas genom solistens kroppsspråk på scenen? Kan kroppsspråket 
färga solistens samt publikens intensitet?  

Slutsats 
Genom att göra denna studie har jag fått insikt i hur jag som improvisatör förhåller mig 
i olika konstellationer. Att forska efter relevant litteratur för min studie har även det 
varit givande, trots att det ibland varit litet svårt stundtals med tanke på den mängden 
material som finns. Till sist vill jag poängtera att mitt gitarrspel har utvecklats avsevärt 
genom att ha analyserat min melodiska improvisation med fokus på tonförråd, rytmik 
och intensitet.  



Nicklas Boman  

19 

 
KÄLLFÖRTECKNING 

Tryckta Källor 
Bjørndal, Cato. (2002). Det värderande ögat, Stockholm: Liber Ab. 
 
Berliner, Paul F (1994). Thinking In Jazz – The infinite of improvisation. Chicago: 
Uni- versity of Chicago Press.  
 
Chapman, Charles (2001). Interviews With The Jazz Greats…And More. USA.  
 
Gridley, Mark C (1994). Fifth edition – Jazz Styles History & Analysis. Ohio. 
 
Hasty, Christopher (1997). Meter as rhythm, Oxford University. 
 
Johansson, KG (2009). Improvisera på gitarr – Soloteknik för rock, blues och jazz. 
Notfabriken Music Publishing Ab.  
 
Nordström, Sixten (1989). Så blir det musik. Dialogos Ab. 
 
Szwed, John F (2000). Jazz 101 – A Complete Guide to Learning and Loving Jazz. 
New York 
 
Elektroniska Källor 
Nationalencyklopedin (2017), sökord: intensitet 
länk: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/intensitet (hämtad 2017-05-08) 
 
Nationalencyklopedin (2017), sökord: rytm 
länk: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rytm (hämtad 2017-05-08) 
 
Norgaard, Martin. (2011). Descriptions of Improvisational Thinking by Artist-Level 
Jazz Musicians - Journal of Research in Music Education, länk: 
http://jrm.sagepub.com/content/59/2/109  (hämtad 2017-05-25)



Nicklas Boman  

20 

Bilaga: Konsertprogram, examenskonsert 



Nicklas Boman  

 

 


