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SAMMANFATTNING 

Författare: Philip Daveby 

Titel: Örats påverkan på improvisationen - En studie i hur improvisationen påverkas av att 
öva gehör. 

Title in English: The ears affect on improvisation - A studie on how improvisation is afftected 
by ear training.  

Sökord: Improvisation, gehör, transkribering, musik, walking 

Den här uppsatsen handlar om min improvisation och hur den förändras av att jag transkribe-
rar walking. För att undersöka det spelade jag in All the things you are med en saxofontrio vid 
fem tillfällen. Under den perioden transkriberade jag olika basisters walking för att öva mitt 
gehör och bättre förstå hur basister spelar ackordens funktion. Som blåsare har jag länge känt 
ett bristande gehör i lägre frekvenser och jag ville med den här studien se ifall jag kunde 
minska det glappet. För att analysera mitt resultat gjorde jag en musikanalys av inspelningar-
na från ett rytmiskt och harmoniskt perspektiv. Resultatet visar att många faktorer förändras 
av att transkribera walking, både rytmiskt och harmoniskt sett.  

Jag upplever även personligen att mitt gehör har förbättras. Det är lättare att spela i andra 
sammanhang och mitt spel utvecklades under hela studien vilket känns väldigt roligt. Många 
åsidosätter vikten av att öva gehör och inser inte hur tätt kopplat det är med ens improvisat-
ion. Jag tror och hoppas att de flesta improvisatörer kan ha nytta av min uppsats, att inse vad 
gehöret betyder för dem och upptäcka sina brister. Hädanefter kommer jag lägga större vikt 
vid att öva gehör och att sammanfläta det med mitt spel.  
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INLEDNING 

När jag började spela saxofon lärde jag mig att läsa noter. Jag och min lärare spelade ur di-
verse böcker med en ganska blandad repertoar. Det återkommande temat var att fokus låg på 
hur musik utrycks genom en notbild. När jag sedan började på folkhögskola och spelade jazz 
för första gången insåg jag att det fanns ett annat fokus. Ett fokus på samspel och interaktion 
vilket var omöjligt att hitta enbart med hjälp av en notbild. Jag hade tidigare under gymnasiet 
haft det svårt under gehörslektionerna och märkte nu till viss del vikten av att öva gehör. Det 
var dock svårt att prioritera det över att öva saxofon eller andra instrument eftersom jag 
märkte en tydligare utveckling där.  

I ensemblesituationer märkte jag efterhand att jag främst lyssnade på pianister och gitarrister 
för att relatera till harmoniken. Basisten fick en sekundär roll eftersom jag hade lättare att  
relatera till en klangbild. Samtidigt var det ofta just klanger och ackord jag övade på pianot 
vilket antagligen förstärkte företeelsen. Det gjorde att jag mer och mer lyssnade efter ackord i 
ensemblesituationer. Jag fortsatte att enbart öva gehör på piano och lade mestadels fokus på 
ackordklang snarare än på vilken grundton ackordet hade.  

Senare på musikhögskolan spelade jag i en trio bestående av saxofon, bas och trummor. I 
avsaknaden av ackordinstrument blev mitt bristande gehör ännu tydligare. Jag blev lätt osäker 
på var i låten vi var och ifall jag tappade bort mig var det näst intill omöjligt att hitta tillbaka. 
Då började jag inse hur viktigt det är att kunna höra och förstå basen.  

 

PROBLEMOMRÅDE 

Inom jazzmusiken är gehöret mycket centralt. Samspelet och improvisationen bygger på det 
och för att kunna kommunicera med varandra är det helt nödvändigt. Trots det kommer 
många in i jazzen från ett notbundet perspektiv. För att bryta det mönstret krävs det att gehö-
ret tränas upp att känna igen givna mönster, ackord och tonaliteter. Först med ett välutvecklat 
gehör kan improvisationen bli fri och samspelet löpa fritt utan att hindras av att en inte förstår 
vad de andra spelar.  

När jag ville utveckla mig som saxofonist för sex år sedan transkriberade jag andra saxofonis-
ter för att låta som dem och utveckla mitt gehör. Jag lärde mig hur de spelade ackordstoner, 
var de använde ledtoner och jag kunde använda mig av tonmaterial jag hade skrivit ned i tran-
skriptionerna. Det utvecklade mitt gehör på flera olika sätt och min förståelse för hur jazz 
spelas.  

Jag tycker mig ha relativt lätt för att höra och lära mig melodier eftersom jag har stor vana av 
att spela och transkribera det. I en ensemblesituation lyssnar jag främst efter ackord, precis 
som blåsare ofta gör (O’Donnell 2010), men trots att en av de första och viktigaste metoderna 
för att höra ackord är att lyssna efter grundtonen (Johansson 2004; DeGroot 2008), har jag 
väldigt svårt för det. Kan mitt fokus på melodiinstrument och toner i högre register lett till att 
jag har svårare att höra grundtoner? Har mitt gehör utvecklats långsammare i lägre register?  

Berliner (1994) menar att musiker, i en improvisation, spelar de toner de hör i huvudet, främst 
baserat på tidigare övning, lyssning och på impulser från övriga bandmedlemmar. Innebär det 
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att vad vi spelar är beroende av vad vi kan höra? Vilka sidor i spelet påverkas i så fall av att 
gehöret utvecklas? 

Basisten har en väldigt viktig roll i att tydliggöra harmoniken i en ensemblesituation (Owens 
1995; Pouska 2015). De spelar ofta grundtoner och ledtoner som visar till vilket ackord vi är 
på väg. I basistens spel blir ackordens funktion väldigt viktig. Som jag beskrev i inledningen 
har jag alltid haft svårt att relatera till basisters spel. Kan jag känna en större frihet i att im-
provisera över ackord om jag bättre hör hur basister utmålar ackordens funktion?  

När jag ville lära mig hur saxofonister spelade transkriberade jag dem som inspirerade mig. 
Kan jag transkribera basister och lära mig bättre hur de spelar samtidigt som mitt gehör 
förbättras? Kan jag se en utveckling i mitt spel som följd av det?  

Huvuddelen av min examenskonsert bestod av improvisationsbaserad musik. Genom att 
förbättra gehöret och undersöka hur det utvecklar mitt spel är min förhoppning att det ska 
göra min konsert bättre. Jag tycker att gehöret är min svagaste länk och vill därför fokusera på 
det till examenskonserten.  

 



BAKGRUND 

Transkribering 

Att transkribera innebär inom musik att notera ett solo, en låt eller liknande genom att höra 
vilka toner de spelar och hur de spelar dem (Hinz 1995). När jazzen var ung lärde sig musi-
kerna att spela genom att lyssna på sina idoler, härma dem och genom att spela med andra 
musiker (Berliner 1994). Att transkribera och inspireras av tidigare musiker var hur de lärde 
sig jazzens tonspråk och senare utvecklade det vidare. Det var först under 1950-talet som 
jazzen började dyka upp på musikskolor och blev inte vanligt förekommande som ämne 
förrän 1960-talet (Rick 2005; jazzinamerica.org 2015). De enda sätten jazzmusikerna kunde 
lära sig var därför att lyssna på inspelningar och transkribera vad som spelades. Transkriber-
ingen har varit en stor del av jazzen sedan dess begynnelse. Än idag anses transkription vara 
ett av de viktigaste verktygen för att lära sig spela jazz, trots att det finns mängder av böcker 
och sätt att lära sig spela jazz. Subtila nyanser, skillnader i frasering och variationer i sound 
går dock inte att utläsa av en notbild. Därför går det inte att få ut lika mycket av att enbart 
spela en transkription, övning eller låt gjord utav någon annan, som att genomgå alla steg 
själv och transkribera innan en lär sig spela det (Hinz 1995). 

Hinz (1995, s 25) skriver:  

Transcribing promotes an awareness of many unnotable facets of dynamics, rhythm, articu-
lation and accent, phrasing, pitch and intonation (with respect to instruments with varying 
intonation) because the student is forced to listen carefully to these facets of the music 
while trying to imitate them. 

Att transkribera innebär att utöka sin musikaliska vokabulär. Det gör det möjligt att spela nya 
fraser men även enklare att höra och förstå nya fraser. Kort sagt utvecklar det gehöret.  

 

Walking 

Walkingen utvecklades på 1920-talet. Många anser att den skapades av Walter Page, men 
basister som ”Bill” Johnson, Steve Brown, Pops Foster med flera var i allra högsta grad med 
om att utveckla spelstilen. Många av basisterna kom ifrån New Orleans eller hade koppling 
till staden. De hade ofta sina rötter i den tidiga jazzen eller vaudeville (tidig varietéform) och 
låg i framkant när de gällde att utveckla sätten deras instrument kunde användas på (Brough 
2012). Många av dem använde stråke frekvent och växlade mycket mellan att spela på slag ett 
och tre, walking och långa toner. Det var väldigt vanligt att spela 1-3 eller walking med ett 
slappande ljud av att slå fingrarna emot strängarna. Med åren blev det mindre och mindre 
modernt inom jazzen. Det förekommer dock fortfarande inom rockabilly och liknande genrer 
(Brough 2012).  

På grund av att inspelningstekniken fortfarande var akustisk och väldigt primitiv var det svårt 
att spela in bas och många spelade även till exempel tuba, men även instrument som bary-
tonsaxofon, trombon och banjo (Brough 2012). Det påverkade deras förhållningssätt till walk-
ingen och blev en del av spelstilen. De bristande inspelningsmöjligheterna gjorde att band 
kunde låta ganska annorlunda på inspelning och live, eftersom de använde sig av olika  
instrument live och i studio. Många basister inspirerades av walkingen de hörde live, men den 
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hördes sällan på inspelningar från 20-talet. Det blev vanligare under 30-talet i takt med att 
tekniken utvecklades och ljudteknikerna blev bättre på att få fram basen på inspelningar.  

Som Jim Stinnett skriver går det att spela vilka toner som helst i en walking, men stilistiska 
drag och tradition definierar en bra walking (dummies.com 2015). Det finns tydliga regler 
som en walking ofta utgår ifrån (Berliner 1994). En enkel mall är att spela grundtonen eller en 
annan viktig ackordston på slag ett och tre. På slag två spelas ofta en genomgångston vilken 
leder vidare från ackordstonen på slag ett till ackordstonen på slag tre. Fjärde slaget används 
likaså till att spela en ledton till nästa ackord. En ledton är en ton som ligger en halvton,  
helton eller kvint ifrån målackordet.  

 

Gehör 

Att ha bra gehör inom jazz innebär enligt Jamey Aebersold (2000) att kunna höra grundton-
erna i ett ackord eller en skala, att höra vilken typ av ackord det är och att hela tiden veta vilk-
en ton i ackordet eller skalan som spelas just nu. Det finns inga framstående jazzmusiker som 
inte har ett välutvecklat gehör (Nordmark 2015). Det visar på vikten av att parallellt med 
övning på sitt instrument även öva gehör.  

Max Roach beskriver vikten av gehör och att spela utefter vad ens bandmedlemmar spelar 
(Berliner 1994). Vikten av att lyssna på vad som händer i bandet till skillnad från att enbart 
spela inövade fraser eller försöka härma framstående musiker utan att ta hänsyn till ens med-
musiker. Max Roach berättar för Paul F Berliner hur många improvisatörer spelade som de 
gjorde på grund av hur deras bandmedlemmar spelade (1994, s 399).  

Jo Jones played the way he did because Basie played the piano the way he did. Sidney Cat-
lett played the way he did because Armstrong played the way he did. Elvin Jones played 
the way he did because he was playing with Trane 

Enligt Berliner beskriver Leroy Williams att många bandledare väljer medlemmar efter hur 
bra de är på att lyssna snarare än bara hur bra improvisatörer de är. Än idag är det en högt 
värderad egenskap (Kurt Rosenwinkel 2014), vilket visar på hur stor betydelse gehöret har för 
ens spel. Som jazzmusiker hamnar en i många situationer där en förväntas jamma på låtar 
som en inte alltid kan alla ackord på. Genom att utveckla sitt gehör och lära sig låtar på det 
sättet snarare än att enbart memorera dem från en bok blir den processen lättare och lättare 
(O’Donnell 2010).  

Att ha ett bra gehör är ett måste för att bli en bra improvisatör (Rick 2005). Oförmågan att 
spela enbart på gehör förhindrar att musiken vi hör inom oss kommer ut och gör därför att vi 
spelar sämre. Det blir även svårare att kommunicera med ett mindre utvecklat gehör.  

 

Improvisation 

Improvisation är en stor del av jazzen, men finns i många andra genrer som rock, hip-hop, 
flamenco och blues men även inom afrikanska och asiatiska musikstilar (Beckstead 2013). 
Den har alltid varit en viktig del av musikkulturen, även innan jazzen tillkom (Collins 2010).  
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Att improvisera är att vara medkompositör. För publiken är det inte alltid möjligt att avgöra 
vad som är komponerat på förhand och vad som är improviserat i stunden (Schick 2012). In-
om jazz är dessutom improvisationen i fokus och kompositionen ofta av sekundär betydelse 
(Liebman 2009). Ett stycke som innehåller improvisation kommer aldrig låta likadant två 
gånger.  

Rytmik 
Det lyssnaren inom jazz hör allra först är en musikers klang. Direkt efter det hör den vilken 
känsla för time musikern har. Hur en musiker spelar rent rytmiskt är mer karakteristiskt än 
både melodi och harmoni (Liebman 2009). Rytmiken inom jazzen domineras av åttondelar, 
ofta med triolunderdelning. Sättet dessa åttondelar och andra rytmer spelas på avgör ifall 
musikern har en bra rytmik. Ord som ofta beskriver bra rytmik är; precis: jämn, varierad och 
svängig (Liebman 2009).  

Ett väldigt vanligt ord för att beskriva rytmik är frasering. Det är ett väldigt stort begrepp  
och innefattar bland annat artikulation (hur attacken på tonen spelas), dynamiken i en fras,  
pauser, nyans (om en ton spelas helt rak, med glissando, fall, bend eller liknande) och placer-
ing av puls (hur musikern spelar tonen i förhållande till slaget) (Liebman 2009). De olika tak-
tslagen låter på olika sätt. Slag ett och tre är starka taktslag, de är grundpelare för harmoniken. 
Samtidigt kan de låta stelt och som att något tar slut, varför slag två och fyra samt synkoper 
oftare används för att avsluta en fras (Moses 1984). 

Pauser är även en väldigt viktig del av musiken. Om solisten spelar utan pauser finns det  
ingen plats för medmusikerna att interagera och samspelet försvinner därmed (Moses 1984).  

Faktorer som påverar rytmiken är även time, rytmiska mönster och taktslag. Time är ett 
väldigt stort begrepp och jag har valt att använda wikipedias förklaring: ”Timing in music 
refers to the ability to ’keep time’ accurately and to synchronise to an ensemble, as well as  
to expressive timing - subtle adjustment of note or beat duration, or of tempo, for aesthetic  
effect” (Wikipedia 2015).  

Harmonik 
Harmonik är ett stort begrepp som kan ha olika stor omfattning. Inom improvisation handlar 
det ofta om ackord och skalor. Det kan även innefatta melodik eller vilken typ av fraser en 
spelar. Jag har valt att inkludera det i begreppet harmonik i min studie för att få en bredare 
uppfattning om harmonik.  

Många jazzlåtar kan analyseras i diatoniska skalor för varje ackord. En diatonisk skala består 
av halva och hela tonsteg (Lawrence 1987). Att spela diatoniska toner innebär att de tillhör 
ackordets naturliga skala, att spela ickediatoniska toner innebär toner utanför skalan som då 
skapar anspänning.  

Att spela vertikalt innebär att tydliggöra och spela ackordstrukturer snarare än hur de rör sig 
med ledtonrörelser. Horisontellt spel fokuserar på melodiken och ackordens ledtoner.  

Under 1940-talet då bebopen var stor spelade musikerna väldigt tydligt över ackorden (Ake 
2002). De spelade vertikalt och var noga med att spela rätt toner på starka taktslag. Senare 
utvecklades jazzen genom musiker som Sonny Rollins, Clifford Brown och Sonny Stitt som 
var mer horisontella i sitt spel och lade mindre vikt vid att spela ackordstoner på starka tak-
tslag (Ake 2002). Från bebopen utvecklades anspänning och avspänning. Musiker som Char-
lie Parker och Dizzy Gillespie använde anspänning på dominantackord för att sedan skapa 
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avspänning på tonikan, tonartens grundackord (Schermer 2009). Det sättet att spela kan anvä-
ndas på samtliga ackord.  

John Coltrane blev en stor inspirationskälla för många musiker och utvecklade under 1960-
talet ett ännu mer horisontellt och friare spel. Genom kompositioner som Giant Steps och  
Impressions låg han i framkanten av att skapa det modala spelet (Ake 2002). Coltrane är  
sedan dess känd för sitt sätt att skapa ljudlandskap av att spela långa löpningar av toner.  

Under 1970-talet utvecklades frijazzen mycket och musiker som Albert Ayler tog begreppet 
harmonik till en ny nivå där fokus snarare låg på vilka ljud de skapade än vilka exakta toner 
de spelade (Gioia 1997).  

Alla dessa pionjärer har tillsammans vidgat begreppet vi kallar harmonik.  

 

Saxofontrio/pianolös trio 

Många framstående saxofonister, som Joe Henderson, Sonny Rollins, Ornette Coleman och 
Chris Potter har bildat triogrupper och spelat in med. Dessa grupper kallas ofta saxofontrio 
eller pianolös trio. En saxofontrio kan bestå av vilka instrument som helst, men vanligast 
förekommande inom jazzen är saxofon, trummor och bas. Saxofonisten Joe Lovano säger till 
Philip Booth (1998) att avsaknaden av ackordinstrument gör att musikerna lättare kan känna 
sig fria harmoniskt, men att det även innebär ett större ansvar. Det kräver en stor tydlighet och 
ett större medvetande om varandra inom bandet.  
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SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka hur min improvisation i en saxofontrio förändras av att 
jag övar gehör genom att transkribera walking. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

Hur förändras rytmiken i min improvisation? 

Hur förändras harmoniken i min improvisation? 
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METOD 

Material 

För att öva gehör under studien har jag transkriberat walking. Eftersom jag under studien har 
spelat All the things you are har jag även transkriberat walking i olika inspelningar av låten. 
Genom att begränsa mig till att transkribera All the things you are kunde jag få en tydligare 
förståelse hur basister spelar över just de ackorden och formen jag själv spelade under 
studien. Låten består av väldigt många vanliga ackordvändor som II-V-I1_, vilket är vanligt 
inom jazz. Därför valde jag just All the things you are.  

Jag transkriberade olika basister för att lära mig hur de på olika sätt spelar walking, förhåller 
sig till ackord och använder ledtoner. Eftersom basister, precis som alla andra instrumental-
ister, hittar sitt eget tonspråk valde jag att inte enbart transkribera en och samma basist, för att 
få en bredare uppfattning om hur walking överlag spelas. Grunden utgörs av att spela en 
ackordston på slag ett och tre, skaltoner toner ifrån ackordsskalan på slag två och en ledton 
till nästa ackord på slag fyra (dummies.com 2015). För att förstå hur dessa regler praktiseras 
av basister transkriberade jag dem och hoppades på att lättare höra toner i lägre register och 
bättre lära mig att höra vilka val av toner de gör i förhållande till ackordens funktion.  

Jag transkriberade walking under två chorus saxofon- eller trumpetsolo från varje version, i 
de fallen de spelade fler än ett chorus. Skälet till att jag valde just två var för att höra vilka 
mönster basisterna upprepade igen och se vad de hittade på för nya idéer. Jag ville inte jobba 
för mycket med varje låt, för att jag skulle kunna transkribera så många olika basister som 
möjligt. För att efterlikna min situation så gott som möjligt har jag bara transkriberat walking 
under blåssolon. Samtliga inspelningar är gjorda mellan 50- och 70-talet när jazzen breddades 
och innehöll både vertikala och horisontella inslag (Ake 2002). Tempon på inspelningarna 
varierar mellan cirka 140-180 bpm. Jag begränsade tempoomfånget eftersom ballader och up-
tempolåtar kan spelas väldigt varierat jämfört med medium swing och det var kring de tem-
pona jag sedan själv spelade. Samtliga inspelningar gick i orginaltonart, det vill säga Ab dur. 

Nedan är en lista på de inspelningar jag transkriberade: 

Dizzy Gillespie - The quintet: Live in Toronto (1953) 

Thelonious Monk - Live at the It club (1964) 

Sonny Stitt - The champ (1973) 

 

Genomförande 

För att undersöka mitt spel spelade jag in standardlåten All the things you are vid fem olika 
tillfällen. Jag spelade i en trio bestående av saxofon, bas och trummor, benämnt som 
saxofontrio. Eftersom jag ville undersöka mitt egna spel och inte samspelet inom gruppen 
valde jag en så pass liten grupp. I den situationen har mitt harmoniska gehör färre musiker att 

                                                
1 II-V-I är den vanligaste ackordgången inom jazz. Beteckningen innebär att ackord två, se-
dan fem och sist ett i ackordskalan spelas (Wernick 2011). 



Philip Daveby 
 

   12  

förhålla sig till. Det blir en relevant avgränsning för att inte få in för många variabler. 
Sättningen bestod av samma musiker vid samtliga genomspelningar eftersom jag har spelat 
med dem  
mycket innan och inte ville att studien skulle störas av att vi försökte hitta varandra 
musikaliskt.  

Vi startade samtliga inspelningar i 160 bpm för att tempot inte skulle vara en avgörande  
faktor som skiljer inspelningarna åt. Skälet till att jag valde 160 bpm var att jag känner mig 
bekväm i det tempot och har bäst möjlighet att spela fritt med olika intensitet. Formen består 
av ett tema, saxofonsolo i obestämt antal chorus följt av ett till tema.  

Jag skrev även en ostrukturerad reflektion där jag beskrev hur min improvisation kändes 
direkt efter varje inspelning. Under resultatpresentationen läste jag reflektionen efter att jag 
hade analyserat inspelningarna för att se om den styrkte min analys av min improvisation.  

 

Musikanalys 

För att se om och i så fall hur mitt spel har utvecklats har jag gjort en musikanalys av samtliga 
fem inspelningar. Mitt fokus har legat i att analysera den harmoniska och rytmiska aspekten 
av mitt spel såväl som periodkänsla och om jag tappar bort mig eller hela tiden vet var i for-
men vi är. För att avgränsa analysen kommer jag inte transkribera mina solon och analysera 
det ton för ton utan främst se det ur ett större perspektiv. Dels hur jag bygger fraser men även 
lyssna efter hur väl jag lyckas tydliggöra harmoniken i låten.  

Musikanalyser skiljs ofta åt genom att antingen vara horisontella eller vertikala (Lundberg & 
Ternhag 2014). Den horisontella analysen går ofta in på parametrar som tonförråd, skaltyp, 
intervall och rytm. Den kan vara smidig i ett komplext stycke eftersom det skulle krävas 
väldigt mycket tid att analysera varje slag för sig. Den vertikala analysen utgår ofta ifrån att 
hitta harmoniska skeenden och stämföringsprinciper (Lundberg & Ternhag 2014).  

Jag är intresserad av att analysera både ur ett vertikalt och ett horisontellt perspektiv för att 
svara på mina frågeställningar. För att avgränsa analysen och göra arbetsbördan rimlig har jag 
valt att inte gå ner på tonnivå utan se till fraser istället. Jag har för varje låt valt att formulera 
en analys baserad på följande frågor.  

Rytmik: 
1. Hur varierad är min rytmik?  
- Ett samlingsbegrepp för om jag spelar korta eller långa fraser, snabbt eller långsamt, varierar 
min time och mer övergripande rytmiskt.  
 

2. Vilka notvärden använder jag mig av och varierar jag dem?  
 

3. Hur varierad är längden på mina fraser? Spelar jag främst korta eller långa fraser?   
 

4. Utvecklar jag rytmiska mönster eller är det främst nya idéer? 
- Ett vanligt sätt att utveckla fraser är att härma något en själv precis spelat eller vidareutveck-
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la en idé.  
 

5. Hur många och hur långa pauser tar jag?  
 
- För korta pauser kan göra att fraser inte avslutas lika tydligt. Längre pauser ger en känsla av 
rymd och luft.  
 

6. På vilka taktslag påbörjar och avslutar jag fraser?  
 
- Att hela tiden börja eller sluta spela på taktslagen ger en känsla av stelhet. Variation är bra. 
 

7. Hur varierar jag min time?   
- Fraser kan upplevas väldigt annorlunda genom att variera deras time.  

Harmonik: 
1. Lyckas jag tydliggöra ackorden?  
- Om en spelar ackordstoner på starka taktslag blir det enklare att höra vilket ackord vi är på.   

2. Till hur stor del spelar jag ickediatoniska toner?  
- Att spela ickediatoniska toner skapar anspänning som kan ledas till avspänning.  
 

3. Är mina fraser melodiska?  
 
- En melodisk fras är ofta en fras som låter naturligt.   
 

4. Lyckas jag leda mina dominantiska fraser till avspänning?  
- Avspänning sker ofta när en fras naturligt landar på en ackordston.   
 

5. Utvecklar jag harmoniska mönster eller är det främst nya idéer?  
- Ett vanligt sätt att utveckla fraser är att härma något en själv precis spelat eller vidareutveck-
la en idé. 
 

6. Hur väl utnyttjar jag saxofonens register?  
- Det är lätt att fasta i mellanregistret. Utnyttjar jag höga eller låga registret?  
 

7. Spelar jag generellt sett mest horisontellt eller vertikalt?  
- Vertikalt innebär ett fokus på ackordet som spelas i stunden. Horisontellt innebär ett fokus 
på melodik eller ett ackord längre fram.  
 

8. Refererar jag till låtens melodi?  
- För att ta fram karaktären av just All the things you are kan en spela delar av eller referera 
till melodin.  
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RESULTAT 

Presentation 

Jag kommer nu presentera mitt resultat genom att besvara frågorna i metoden. Resultaten är i 
kronologisk ordning och är indelade efter rytmik och harmonik. Jag har inom parentes skrivit 
referenser från inspelningarna där exempel på det jag beskriver kan höras. I början av varje 
stycke står den reflektion jag skrev direkt efter varje inspelning.  

Inspelning 1 - 20150325 
 
Tappade bort mig flera gånger i formen. Hittade tillbaka samtliga gånger men blev osäker om 
det var rätt. Kände mig nervös över inspelningen och direkt när jag tappade bort mig kände 
jag en besvikelse över det. Försökte ändå vara så fri i mitt spel som möjligt och variera  
rytmiken. Insåg vid ett par tillfällen att jag spelade väldigt mycket. Tog då kortare pauser men 
borde ha gjort det ännu mer och längre. Kände att jag i rytmiken fastnade i en och samma  
växel. Kanske för att jag inte var helt hundra på harmoniken? Kände ibland att jag lyckades 
utmåla ackorden och dess funktion men bara tillfälligt och några enstaka takter.  
 
Rytmik: 
 
1. Den är inte särskilt varierad. Skrev även i min reflektion att jag fastnade i samma rytmik 
större delen av solot.  
 
2. Jag spelar inte särskilt varierat. Genom hela improvisationen spelar jag mestadels åttonde-
lar.  
 
3. Jag spelar mestadels långa fraser, varierar dem inte så mycket. Jag har svårt att avsluta dem 
(1:28).  
 
4. Jag upprepar eller utvecklar ibland saker jag spelat (1:28). Går väldigt snabbt vidare och 
släpper idéer jag har.  
 
5. Jag använder väldigt korta och få pauser, även väldigt lite variation. Insåg det när jag 
spelade och gjorde korta pauser enligt reflektionen (1:57), dock inte tillräckligt långa för att 
det skulle märkas nämnvärt.  
 
6. De flesta fraserna börjar på synkop. Ungefär lika många fraser som slutar på slaget som på 
synkop 
 
7. Jag varierar knappt min time alls. Ligger mestadels efter i time.  
 
Harmonik: 

1. Vissa gånger går tydliggör jag ackorden (0:58), vissa inte (1:28). Det låter som att jag är 
osäker på var jag är i formen flera gånger vilket styrks av min reflektion där jag skriver att jag 
tappade bort mig under solot.  
 
2. Spelar väldigt få ickediatoniska toner.  
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3. Jag spelar inte alltid melodiskt (3:22). Det låter som att jag försöker trycka fram toner istäl-
let för att låta dem komma naturligt.  
 
4. Leder inte riktigt mina fraser till avspänning (2:56).  
 
5. Bygger ibland vidare på harmoniska idéer jag har eller upprepar mönster. Jag kan göra det 
mycket mer (3:06).  
 
6. Använder mellanregistret väldigt mycket, går någon enstaka gång upp i högre register 
(3:06).  
 
7. Spelar mestadels vertikalt, men någon enstaka gång mer horisontellt.  
 
8. Jag gör enbart en kort referens (2:51).  
 
 

Inspelning 2 - 20150331 
 
Kändes väldigt mycket bättre den här gången. Kände formen mycket tydligare och hörde 
ackorden bättre i huvudet. Fortfarande kändes det lite osäkert men jag satsade ändå och lyck-
ades hålla formen. Vi tappade extremt mycket i tempo, dock ingen jag tänkte på under själva 
solot. Fokuserade fortfarande på att försöka variera mig och ta pauser, men misslyckades 
främst med pauserna. Lyckades nog helt ok med att spela på ackorden. Dock inte så mycket 
ledande fraser till dem eller särskilt out.  
 
Rytmik: 

1. Jag varierar min rytmik något.  
 
2. Jag varierar inte notvärdena särskilt mycket, växlar mestadels mellan åttondelar och sex-
tondelar, spelar en del trioler (1:09).  
 
3. Mestadels långa fraser, varierar dem inte särskilt mycket. Jag har svårt att avsluta dem 
(1:18). 
 
4. Reagerar ibland på vad jag spelat tidigare och utvecklar det (1:55). Jag jobbar lite med upp-
repningar.  
 
5. Jag använder enbart korta pauser. Något jag även uppmärksammade i reflektionen.  

6. Växlar mellan att börja och avsluta fraser på slaget och på synkop.  
 
7. Jag varierar time ibland, men ligger ofta efter. Tappar ibland time, främst när jag spelar 
sextondelar (2:11).  

Harmonik: 

1. Lyckas i början bra med att tydliggöra ackorden (1:04), tappar det sedan lite. Skrev i min 
reflektion att det kändes bra och att jag lyckades helt okej.  
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2. Spelar väldigt få ickediatoniska toner. 
 
3. Det låter som att jag låter musiken komma naturligt, det skapar melodiska fraser (1:51).  
 
4. Jag lyckas ibland leda fraser (1:46). Flera fraser lämnar jag dock utan att lyckas leda dem 
till avspänning (2:53).  
 
5. Vid några få tillfällen använder jag mig av harmoniska idéer jag tidigare spelat under solot 
(2:17).  
 
6. Jag spelar främst i mellanregistret. Använder mig delvis även av det högre registret (3:57), 
dock väldigt lite i det låga.   
 
7. Spelar främst vertikalt (1:04) men växlar bitvis med att spela mer horisontellt (2:35).  
 
8. Nej 

Inspelning 3 - 20150406 
 
Jag hade bara transkriberat ett halvt chorus sedan förra inspelningen. Bara spelat 30 minuter 
sax sedan senast också. Det gjorde att jag kände mig väldigt osäker på låten och på hur jag 
skulle spela innan vi startade. När vi väl satte igång kändes det dock bättre. Upplevde mitt 
spel ganska likadant som inspelning 2. Jag kände mig säker på ackorden nästan hela tiden, 
blev osäker någon gång men hittade då tillbaka. Spelade knappt out nu heller. Hamnar lätt i 
gamla spår och spelar på samma växel utan att ta särskilt mycket pauser.  
 
Rytmik: 
 
1. Den är varierad efter ett tag.  
 
2. Jag varierar mina notvärden efter ett tag. Spelar inledningsvis mest åttondelar och sex-
tondelar. Sedan utvecklar jag min rytmik och varierar den mer (2:34).  
 
3. Jag spelar mestadels långa fraser (1:58). Jag varierar dem inte särskilt mycket.  
 
4. Jag utvecklar många idéer ifrån tidigare fraser jag har spelat (2:10). Det gör jag exempelvis 
genom att upprepa exakt samma rytmik eller att spela en likartad rytm.  
 
5. Jag använder många korta pauser, inga långa alls.  
 
6. Varierar genom att börja och sluta på både slaget och synkop.  
 
7. Jag varierar inte time särskilt mycket, ligger mestadels efter. Ligger några enstaka gånger 
mer efter (3:04). 
 
Harmonik:  

1. Jag lyckas ofta bra med att tydliggöra vilka ackord jag spelar över. Jag spelade ofta 
ackordstoner på starka taktslag.  
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2. Jag spelar vissa toner som är ickediatoniska (2:20), men inte särskilt mycket. Det stärks av 
min reflektion.  
 
3. Överlag spelar jag melodiska fraser.  
 
4. Bitvis lyckas jag leda mina fraser till avspänning.  
 
5. Precis som rytmiskt återanvänder jag flera harmoniska idéer (2:55).  
 
6. Jag spelar mycket i mellanregistret, en del i höga också men inte alls i låga.  
 
7. Jag spelar främst vertikalt med inslag av horisontellt ibland.  
 
8. Ja, vid flera tillfällen (3:28).  

 
 
Inspelning 4 - 20150414 
 
Den här veckan hade jag hunnit transkribera mer. När vi spelade kändes det bra. Spelade 
väldigt mycket för mig själv, utan att lyssna på de andra första chorus. Blev sedan lite osäker 
på exakt vilket ackord vi var på ett tag i andra, men hittade tillbaka när vi började på tredje. 
Då kändes det bättre och vi spelade mer tillsammans. Tror även att det gjorde att jag spelade 
intressantare fraser och mer musikaliskt.  
 
Rytmik:  
 
1. Varierar rytmiken efter ett tag (2:01) men upprepar mig mycket och använder främst åt-
tondelar och ibland sextondelar.  
 
2. Varierar inte notvärdena jättemycket. Spelar mestadels åttondelar.  
 
3. De är oftast långa (1:52). Varierar det med att spela något kortare (1:19), men aldrig en fras 
på bara några få toner.  
 
4. Utvecklar ofta rytmiska mönster jag tidigare har spelat (2:37). Skulle kunna göra det 
tydligare och oftare dock.  
 
5. Tar nästan enbart korta pauser och ganska sällan.  
 
6. Jag börjar främst fraser på synkop men varierar. Frassluten varierar jag också.  
 
7. Jag varierar knappt min time alls. Någon enstaka fras där jag hänger mer än vanligt (2:46).  
 
Harmonik:  
 
1. Jag lyckas ofta tydliggöra ackorden (0:59).  
 
2. Spelar väldigt få ickediatoniska toner. 
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3. Ja, de är melodiska (1:11). Skrev i reflektionen att jag spelade musikaliskt.  
 
4. Lyckas vissa gånger leda mina fraser till avspänning (1:28), men ofta inte (1:35).  
 
5. Många fraser utvecklas ur fraser jag tidigare spelat (1:19).  
 
6. Jag spelar mycket i mellanregistret. Går enstaka gånger upp i det höga registret (2:16).  
 
7. Inledningsvis spelar jag mest vertikalt (0:59) men övergår mer och mer till att spela 
horisontellt (2:38).  
 
8. Nej 
 
Inspelning 5 - 20150427 
 
Vid det här tillfället hade jag spelat låten med David och Fredrik ett antal gånger, bland annat 
på min examenskonsert. Det var stor skillnad att spela med Antoni igen. Jag kände inga ten-
denser att tappa bort mig. Kände ett sug efter att spela out och hänga med på vad de spelade. 
Det känns verkligen som att jag utvecklats.  
 
Rytmik:  
 
1. Jag fastnar ibland i samma rytmik, men varierar mig en del (2:06).  
 
2. Jag varierar rytmiken en del. Spelar främst åttondelar, men även sextondelar, fjärdedelar 
och trioler.  
 
3. Jag spelar väldigt mycket långa fraser. Någon enstaka kort  
 
4. Jag utvecklar många av mina fraser (2:51) men det går fortfarande att göra det mycket mer.  
 
5. Mestadels tar jag korta pauser, men vissa är något längre (1:39).  
 
6. Jag varierar var jag börjar och avslutar fraser.  
 
7. Jag hänger lite mer på vissa fraser (0:56) men varierar inte time jättemycket.  

Harmonik: 

1. Jag lyckas ofta tydliggöra ackorden (3:02) men inte alltid. Skrev i reflektionen att jag aldrig 
var osäker på var i formen jag var.  
 
2. Jag spelar få ickediatoniska toner.  
 
3. Ja, de är melodiska (1:11).  
 
4. Ibland lyckas jag leda fraserna bra (2:18), men flera gånger är avspänningen otydlig (1:49) 

5. Jag utvecklar många av mina fraser (1:03). Det går fortfarande att göra det mer.  
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6. Jag spelar mycket i mellanregister men spelar även i höga registret och går upp på över-
toner (2:47). Även en gång i låga registret (2:50) 
 
7. Jag växlar mellan att spela vertikalt och horisontellt (3:12) 
 
8. Jag refererar väldigt lite till låten (2:32).  
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Analys 

Jag kommer nu analysera resultatet med utgångspunkt i rytmikens och harmonikens föränd-
ring. Därefter kommer jag sammanfatta bägge punkter med fokus på mina frågeställningar.  

Rytmikens förändring 
Den förändring som tydligt går att se över de olika inspelningarna är att rytmiken överlag blir 
mer varierad. I resultatet går det att se att jag ofta börjar mina improvisationer med att mes-
tadels spela åttondelar och sextondelar, men varierar rytmiken mer ju längre solot går och 
inkluderar andra notvärden. Under de senare inspelningarna vidgar jag min rytmik mer och 
mer och använder mig av nya rytmer. Jag upprepade oftare mina fraser och utvecklade dem 
mer frekvent i slutet av studien. I inspelning 1 gör jag det ibland medan jag senare i inspeln-
ing 3, 4 och 5 gör det ofta. Det förefaller vara så att min medvetenhet och mitt minne för vad 
jag har spelat har förbättras. I de flesta versioner tar jag bara korta och väldigt få pauser. Det 
gör att mina fraser upplevs som väldigt långa och det blir väldigt mycket toner att ta in. Under 
inspelning 5 kunde en liten förändring synas då jag tog några pauser som är lite längre än ti-
digare. Mina frasers början och slut varierar jag under studien. Det är tydligt redan i inspeln-
ing 1. Under vissa inspelningar är mina frasstarter är oftare på synkop än på slaget, men det är 
svårt att se någon förändring överlag. Frassluten påverkades inte nämnvärt under studien. Min 
time är förändras inte jättemycket. Vid vissa få tillfällen varierar jag den något genom att lig-
ga lite mer efter vilket jag ser redan i inspelning 2. Det finns fortfarande utrymme för en 
större variation i time.  

Harmonikens förändring 
Under inspelning 1 tappar jag bort mig i formen flera gånger. Det leder till att jag inte lyckas 
tydliggöra ackorden på ett bra sätt. Jag spelar väldigt få ickediatoniska toner och har svårt att 
leda mina fraser till avspänning. Vissa fraser blir inte melodiska eftersom jag försöker trycka 
fram dem på ett onaturligt sätt. Det sker i samband med att jag tänker för mycket på vilka 
toner, ackord eller rytmer jag spelar istället för att lyssna efter vad som kan passa att spela 
precis i det läget. Ibland utvecklar eller upprepar jag fraser jag tidigare har spelat. Jag spelar 
främst vertikalt utan att tydliggöra ackorden. Generellt eftersträvar jag istället en större varia-
tion mellan vertikalt och horisontellt spel. I inspelningen refererar jag enbart väldigt kort till 
melodin.  

Min förmåga att tydliggöra ackorden ökar redan i inspelning 2 och även i de efterföljande 
inspelningarna. Jag lyckas även leda mina fraser oftare till avspänning även om det fort-
farande i inspelning 5 är otydligt ibland. Från och med inspelning 2 spelar jag melodiska fra-
ser som känns naturliga. Det lyckades jag inte med i inspelning 1.  
Under de första två inspelningarna utvecklade jag vissa av mina fraser ur fraser jag tidigare 
hade spelat. Under de senare inspelningarna gjorde jag det ännu mer och jag kan fortfarande 
vidareutveckla det. I inspelning 5 använder jag mig, precis som de andra inspelningarna, 
främst av mellanregistret och lite av det höga registret, men för första gången använder jag 
även övertoner och det låga registret. Det kopplar jag till en frihet i improvisationen som jag 
inte hade under de tidigare inspelningarna. En otroligt viktig känsla som öppnar upp många 
dörrar. Det visar sig även i att jag spelar mer och mer horisontellt i de senare inspelningarna. 
En tydligare koppling till harmoniken genom ett mer utvecklat gehör gör det lättare för mig 
att känna mig fri att inte behöva tydliggöra ackorden på samma sätt. Under inspelning 1, 3 
och 5 refererar jag till melodin i olika grad. På många sätt kan jag göra det mer och det är 
svårt att säga att en utveckling har skett på den punkten.  
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Sammanfattning 

Det går på många punkter att se en positiv förändring i min improvisation från inspelning 1 
och framåt, både rytmiskt och harmoniskt sett. Störst rytmisk utveckling går att se på hur jag 
varierar notvärden och rytmer samt att jag i större grad är medveten om vad jag tidigare har 
spelat och utvecklar fraser ur det. Harmoniskt sett går det att se fler områden som har utveck-
lats. Jag tydliggör ackorden på ett bättre sätt, samtidigt som jag även växlar mer mellan ett 
horisontellt och vertikalt spelsätt. Tack vare den större variationen i notvärden och rytmik 
började jag även använde ett större register på saxofonen. Precis som i rytmiken utvecklar jag 
även harmoniska idéer som jag tidigare har spelat.   

Den frihet jag upplever av ett mer välutvecklat gehör möjliggör förändringar på flera olika 
punkter i en improvisation enligt analysen.   
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DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka hur min improvisation förändrades genom att öva gehör. 
Genom att besvara mina frågeställningar har jag kommit fram till att både den rytmiska och 
harmoniska aspekten av mitt spel förändrades och det har frigjort mig från att behöva tänka 
lika mycket på ackordstrukturer. I diskussionen kommer jag gå igenom vad jag kom fram till i 
analysen och koppla det till den tidigare forskning jag har skrivit om.  

Dave Liebman (2009) beskriver variation som en bra rytmisk aspekt. Under studien var just 
variationen det som förändrades mest och blev större och större. Det syns inom såväl rytmik 
som register, pauser, time och förhållandet mellan att spela vertikalt och horisontellt. Varia-
tionen är den enskilt största faktorn jag vill fortsätta att utveckla.  

Att improvisera handlar om att skapa egna melodier och rytmer. Improvisatören formar 
tillsammans med kompositören låten från början till slut (Schick 2012). Det är tydligt att in-
gen inspelning blir den andra lik utan formas på nytt av just improvisatören. Publiken, som 
inte alltid vet vad som är komponerat eller improviserat, uppfattar tonerna på samma sätt 
oavsett vem som kommer på dem. Att se på improvisationen som en komposition ger en ny 
och spännande synvinkel. Vikten av kontroll över vad som sker och förståelsen varför jag 
spelar just de fraserna jag spelar är lättare att överblicka i det större sammanhang jag har satt 
min improvisation i. Jag rekommenderar alla improvisatörer att göra en liknande studie för att 
undersöka hur deras spel fungerar och vad just de vill utveckla.  

Jag har försökt så gott det går att mina inspelningar inte ska präglas av annat än mitt tran-
skriberande av walking. Det faktum att vi hade spelat All the things you are fler gånger i slutet 
av studien och att vi var något mer samspelta i slutet påverkar dock resultatet. Jag minimerade 
mitt övande till att enbart innefatta inlärning av nya låtar, något jag var tvungen att göra för att 
klara av rep och spelningar i andra sammanhang. Det är svårt att dra en slutsats av hur stor 
skillnad de här faktorerna innebär för studien. 

En avgränsning jag gjorde var även att inte analysera basisten eller trummisens spel. Deras 
olika spelsätt från version till version kan ha påverkat mitt spel olika under inspelningarna. 
Det är svårt att säga exakt vilken påverkan det har på mitt spel, men det bör nämnas.  

Jag tror att många kan ha nytta av att analysera sitt gehör. Att ta reda på sina svagheter och 
styrkor för att kunna jobba med de brister som finns. Precis som Robert Nordmark sa (2015) 
finns det inga framstående jazzmusiker som inte har ett välutvecklat gehör. Därför borde ett 
större fokus läggas på att utveckla gehöret och framförallt koppla det i mycket större 
utsträckning till spelet. Det framställs ofta som ett ämne i sig, men är väldigt sammanlänkat. 
Att ha ett bra gehör är bevisligen väldigt nyttigt för improvisationen men det är även roligt. 
Det öppnar otroligt många portar.  

Reflektion 

Mycket tid gick åt till att leta efter kvinnliga basister under den här tidpunkten, men trots 
noggrann efterforskning och många samtal med etablerade och kunniga musiker hittade jag 
inga alls tyvärr. Det behöver inte innebära att det inte fanns några kvinnliga basister, men de 
hade förmodligen inte samma möjligheter att komma ut och spela och blev därför inte lika 
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kända eller omskrivna. Andelen kvinnliga författare är väldigt låg tyvärr mycket på grund av 
att det var svårt att hitta bra källor. Det gjorde att jag inte hade den möjlighet jag önskade att 
göra uppsatsen mer jämställd. Med mer tid för uppsatsen hade jag verkligen prioriterat att få 
med fler kvinnor i studien. 

Det skulle vara intressant att fortsätta forskningen kring ämnet och inkludera samspel. Jag 
valde att utesluta det i min studie som en avgränsning. Gehöret är starkt förknippat med sam-
spelet och det vore intressant att se hur det utvecklas av att öva gehör.  

För mig fungerade det bra att transkribera walking och på så sätt utveckla mitt gehör och min 
förståelse för hur basister spelar. Det skulle vara intressant att lägga fokus på gehör i studien 
och jämföra olika metoder för att utveckla gehöret och att koppla det till olika personers be-
fintliga kunskaper och färdigheter. På så sätt skulle det gå att utreda ett eventuellt samband 
mellan färdigheter och sätt att öva gehör. Skulle det gå att komma fram till sätt att öva gehör 
som är bättre lämpade för vissa? Vad skulle vara den bakomliggande anledningen till det?   
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