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Abstrakt 
Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka skillnader och likheter det finns mellan 
bassolon som spelas i pop/rockgenren och de som spelas i jazzgenren. I undersökningen 
plankades totalt 15 solon, 7 från rockgenren och 8 från jazzgenren, och skrevs ned på noter. 
Dessa analyserades sedan och jämfördes mellan genrerna. Undersökningen visade att det 
finns skillnader men också likheter mellan bassolon i de olika genrerna. De största likheterna 
var att mollpentan och bluesskalan används i båda genrerna och de största skillnaderna var att 
i jazz används även approach notes, genomgångstoner med mera. Vidare diskuteras 
förväntningar av basister inom rockmusik respektive jazzmusik samt användandet av ”driv” 
respektive ”häng” i spelet. 
 
Nyckelord: elbas, kontrabas, bassolon, solospel, jazz, rock. 
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 
 
Jag heter Robert Olovsson och går sista året på musiklärarutbildningen vid Musikhögskolan i 
Piteå med elbas som huvudinstrument. Jag började spela bas när jag gick i fjärde klass på 
mellanstadiet och fick då spela i en rad olika konstellationer och sammanhang vid sidan om 
mina baslektioner. Det var alltifrån skolorkestrar, olika band på skolan och fritiden till rock- 
och jazzgrupper vid Kommunala Musikskolan, vilket innebar att jag var tvungen att behärska 
en rad olika stilar och genrer för att kunna spela med överallt. När jag blivit lite äldre insåg 
jag att, för att kunna bli en bra ”allround”-basist, måste jag försöka bli så bred som möjligt i 
mitt musikaliska kunnande och inte fastna i en enda genre. Detta för att jag inte ska behöva 
tacka nej till spelningar bara för att jag inte behärskar genren. Vissa genrer, framförallt jazz, 
innefattar även solospel och för att kunna spela ”rätt i genren”, behövdes även den biten. Det 
var främst under min utbildning vid Framnäs Folkhögskola som jag gav mig på jazzen på 
allvar, men även en stor del under utbildningen vid musikhögskolan. 
 
Under senare delen av min utbildning vid musikhögskolan började jag fundera lite över om, 
och i så fall vilka skillnader och likheter det finns mellan bassolon i pop/rock och jazz. 
Generellt sett spelar bassolon mindre roll i rock än i jazz eftersom gitarren är det ledande 
instrumentet (mer om det under rockhistoriken). Många rockkritiker tycker även att bas- och 
trumsolon är rent av trista (samtal med elbasläraren Arne Hagström, Musikhögskolan i Piteå, 
den 12 april 2005). Det kanske fungerar live, men inte på inspelning. En trolig orsak till detta 
kan vara, att det blir mindre komp under bassolona och därför försvinner energin i musiken. 

1.1.1 Tidigare forskning 
Forskning i bassolon är väldigt sällsynt. Jag har inte lyckats hitta någon tidigare forskning i 
ämnet rent allmänt. Inte heller någon forskning som rör solospel på bas i en viss genre. Jag 
har även sökt artiklar och intervjuer med basister om deras solospel, men tyvärr inte hittat 
någonting där heller. Däremot finns det en uppsjö av läroböcker och instruktionsvideos/-
böcker som visar hur man kan spela solo i olika genres. Exempel på instruktionsvideos: 
Chuck Rainey – Fusion Bass (1993), Gary Willis – Progressive Bassics (1991), Jaco 
Pastorius – Modern Electric Bass (1985). Exempel på böcker: Rock/Jazz Solos for Bass 
(Gately, 1982), Aebersold Play-A-Long, Concepts for Bass Soloing (Sher/Johnson, 1993). 
 
Det finns instruktionsvideos/-böcker till andra instrument också. Framförallt de till elgitarr, 
t.ex. Scott Henderson – Melodic Phrasing (1992), Frank Gambale – Concert With Class 
(2003), går att utan större svårigheter överföra till basen, åtminstone vad gäller tonval och 
frasering. Instrumenten är uppbyggda på samma sätt (stränginstrument är huvudsakligen 
stämda i kvarter) vilket innebär att det inte blir inga stora problem rent speltekniskt. Det går 
även att ta idéer från t.ex. saxofon- eller trumpetböcker för att få ytterligare tankar och idéer 
om fraser och tonval. 
 
Dagens basister använder ofta sådant instruktionsmaterial för att lära sig spela framförallt 
inom institutioner, t.ex. kulturskola, musikhögskola etc., men många lär sig även att spela som 
jazz/rockmusiker alltid gjort förut – gehörsmässigt, genom att planka basgångar/solon från 
inspelningar. 
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1.1.2 Terminologi 
I detta arbete förekommer en hel del fackuttryck och musikaliska termer. En del förklaras 
direkt med hjälp av fotnoter för att snabbt kunna förstås för fortsatt läsning, andra, lite mer 
krångliga uttryck och notexempel, hänvisas till Bilaga 1. 
 

1.2 Basens historia 

1.2.1 Kontrabasen 
Kontrabasens (eng. Double Bass, Upright Bass) historia härstammar ända från mitten av 
1600-talet. Kontrabasen kommer inte, som man skulle kunna tro, från violinfamiljen. Den 
kommer från familjen Viola Da Gamba (www.geocities.com). Den är stämd som en elbas i 
kvarter1 (från mörk/tjock sträng till ljus/smal - E, A, D, G) till skillnad från violinfamiljen 
som är stämd i kvinter2. 

1.2.2 Basens historia i jazz 
Basinstrumentets historia i jazz härstammar från början av 1900-talet när dansorkestrar i USA 
förenade Blues, Spirituals och Ragtime till dansmusik (Johansson, 1995a). Jag säger 
”basinstrumentet” eftersom elbasen inte fanns på den tiden, den kom först 1951, men mer om 
det lite senare. Kontrabasen hade heller inte tagit över basrollen ännu. 
 
”Basisten” i dessa orkestrar spelade bastuba och det var först under 1920-30 talet som tuban 
gradvis byttes ut mot kontrabasen. George Murphy ”Pops” Foster anses vara jazzbasens fader. 
“He established the string bass3 as the primary bass function instrument instead of the tuba.” 
(www.surfingpharaoh.com)  

1.2.3 Den första elbasen 
Redan på 20-talet började man experimentera med att sätta mikrofoner på gitarrer för att 
kunna höras bättre bland orkestrarna, men det blev problem med rundgång4 på grund av 
gitarrens resonanslåda (Hagström, 2005). Det dröjde ända till 1950 innan Leo Fender byggde 
den första kommersiellt gångbara gitarren av en solid ”planka” och på så sätt slapp 
rundgången. Han kallade den Esquire och den hade en magnetisk mikrofon (s.k. pickup). Året 
därpå kom den första elbasen som hette Precision Bass som också den var byggd av en solid 
planka (www.fendereurope.com). Varför Leo Fender valde just namnet Precision Bass, 
berodde på att man nu kunde spela mer exakta tonhöjder jämfört med kontrabasen eftersom 
elbasen hade s.k. bandstavar5. Att man nu även kunde koppla in basen till en förstärkare 
gjorde att man inte längre behövde slita sönder fingrarna för att höras (och även höra sig 
själv) bakom t.ex. en högljudd trummis eller ännu värre, ett helt storband. 

1.2.4 Antal strängar 
Fenders första bas hade fyra strängar och var stämd precis som kontrabasen, men nuförtiden 
finns det även fem- och sexsträngade basar. Den femsträngade har en extra låg B-sträng och 

                                                 
1 En kvart är avståndet mellan fyra skaltoner. För mer info, se Bilaga 1 – Intervaller. 
2 En kvint är avståndet mellan fem skaltoner. För mer info, se Bilaga 1 – Intervaller. 
3 String Bass = Bas med strängar = I detta fall kontrabas. 
4 Man spelar på gitarren och vibrationerna fortplantas i resonanslådan. Mikrofonen fångar upp det och skickar 
det till förstärkaren. Ljudet från förstärkaren får strängarna att vibrera och ljudet fortplantas på nytt i 
resonanslådan… 
5 Metallstavar som ligger tvärs över greppbrädan precis där tonerna ligger, så man inte spelar falskt. 
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den sexsträngade har även en ljus C-sträng. Stämningen följer alltså hela tiden 
originalstämningen i kvarter. En del stämmer dock C-strängen till B, förmodligen för att det 
ska bli mer likt en gitarr. Det finns numera även upp till niosträngade basar med individuella 
strängar för de mest extrema. Vad jag menar med individuella är att det är precis som på en 
fyrsträngad bas, och att det då är upp till fem strängar utöver det (se fig. 1). På den 
niosträngade basen är omfånget på instrumentet nästan sex och en halv oktav6 till skillnad 
från den fyrsträngade basen som bara har ca 4 oktaver. Det finns både lägre och högre toner 
vilket ger ett större tonförråd och fler möjligheter till komp och solospel rent speltekniskt. 
 
Det finns även 8-, 12- och till och med 16-strängade basar där strängarna sitter två och två, tre 
och tre och fyra och fyra (se fig. 2). På exempelvis en åttasträngad bas är stämningen som på 
en vanlig fyrsträngad, men den andra strängen i varje strängpar är stämd en oktav upp. När 
man spelar på en sådan bas spelar man på två strängar samtidigt. Samma princip gäller för den 
12-strängade, där den tredje strängen i varje grupp är ytterligare en oktav upp. Den 16-
strängade basen har följaktligen ytterligare en oktav. Detta ger en skillnad i ljudet från basen, 
det låter som att det är två resp. tre och fyra basister som spelar exakt likadant samtidigt i 
olika oktaver, det låter ”fetare”. Dock används den mer till komp än till solospel. 
 

 
 
fig. 1 – 9-strängad Conklinbas 

 

 
 
fig. 2. – 12-strängad Warwickbas 

                                                 
6 En oktav är avståndet mellan 8 skaltoner. För mer info, se Bilaga 1 – Intervaller. 
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1.2.5 Elektronik 
När Fender byggde sin bas använde han så kallad passiv elektronik. Nuförtiden finns både 
passiv och aktiv elektronik. Skillnaden i stort innebär att en aktiv mick har en för-förstärkare 
(eng. preamp) inbyggd och ger då högre utsignal till förstärkaren. Aktiva mickar har även 
mindre spolar vilket gör dem betydligt okänsligare för störningar utifrån, till exempel brum, 
brus etc. För mer info om elektronik, se Bilaga 1 – Elektronik. 

1.2.6 Syntbasar 
Under 80-talet kom syntarna7 mer och mer och mestadels användes ljud som ”vanliga” 
instrument inte kunde åstadkomma. Det fanns även basljud som artister använde sig av, men 
det var mer under 90-talet när syntmusiken kom.  För mer info, se Bilaga 1 – Syntbasar. 
 

1.3 Speltekniker 
Det finns många olika sätt att spela bas på, men de vanligaste sätten är fingerspel, 
plektrumspel, slapspel samt dämpad anslagshand. 

1.3.1 Fingerspel 
Fingerspel utförs genom att man trycker ner vänsterhanden på det band (den ton) man vill 
spela, sen slår man an strängen med högerhandens pek- respektive långfinger. Det vanligaste 
sättet är att man använder pek- och långfingret växelvis. Detta är givetvis inte regel, det finns 
tillfällen där man använder ena fingret två gånger i rad. 

1.3.2 Plektrumspel 
Plektrumspel utförs samma sätt som för gitarrister. Ett plektrum är en liten plastbit som hålls 
mellan pekfingret och tummen. Det används för att slå an strängen i stället för fingrarna. Det 
ger då ett lite mer distinktare ljud än när man använder fingrarna. 

1.3.3 Slapspel 
Ena delen i slapspel är att man slår an eller ”smäller till” strängen vid greppbrädans slut med 
anslagshandens tumme. Den bit av tummen som ska träffa strängen är den lilla benbit som 
sticker ut vid sidan av tummen (Hellborg, 1986). Andra delen utförs genom att dra i strängen 
och släpper ner den mot greppbrädan igen. Här används oftast pekfingret, men det är återigen 
ingen regel. Denna del brukar oftast kallas popping. ”Think of them as an action/reaction 
concept: the slap, done with the thumb, and the pop (or pluck), done usually with the index 
finger.” (Sklarevski, 1996) 

1.3.4 Dämpad anslagshand 
Denna teknik kallas på engelska för palm mute. Starefeldt (2004) kallar den för dämpad 
anslagshand eftersom det inte finns något officiellt namn för tekniken på svenska. Den utförs 
genom att lägga handloven på strängarna precis framför stallet8 och slå an strängarna med 
tummen i stället för pek- respektive långfingret. Detta ger ett mer torrt och dämpat ljud och 
kan användas för att t.ex. simulera kontrabas. 
 

                                                 
7 Musikinstrument som framställer ljud på syntetiskt sätt. 
8 Där strängarna sitter fast i basen. 
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1.4 Improvisation 
Det finns många sätt att improvisera på. Främst under den tidiga delen av jazzen, användes 
utsmyckningar av melodin (mer om det under jazzhistorian). Sen kom även spel på 
ackordstoner, skalor och användandet av kromatik. Till detta används även omharmoni-
seringar och blå toner (eng. ”blue notes”). De flesta jazzmusiker har även med sig en samling 
licks, små inövade korta fraser, som de automatiskt transponerar till rätt tonart och spelar lite 
nu och då. Jag tänkte väldigt kort redogöra för några av dessa sätt. Ytterligare exempel och 
förklaringar finns under Bilaga 1. 

1.4.1 Ackordstoner 
Ett Cmaj7-ackord består av tonerna C, E, G och B. Alla dessa toner kommer att låta bra mot 
det ackordet när man improviserar på ackordstoner oavsett vilken tonart låten går i. Det spelar 
heller (i princip) ingen roll vilken ordning de spelas. 

1.4.2 Skalor 
En vanlig företeelse inom jazzen är en s.k. II – V7 – I (”två-fem-etta”). I tonarten C-dur blir 
det ackorden Dm7 – G7 – Cmaj7 d.v.s. skalans andra, femte och första steg. Eftersom alla 
ackord finns i C-durskalan, kommer det (återigen i princip) att låta bra att improvisera med 
den skalan över alla dessa tre ackord. I exempelvis jazzstandarden Autumn Leaves, är tonarten 
Emoll. Alla ackord i hela låten hör till emoll-skalan, med undantag av två takter i slutet av 
låten. Det går följaktligen att improvisera med enbart den skalan i stort sett genom hela låten. 

1.4.3 Kromatik 
Kromatik gör improviserandet lite mer intressant och ”jazzigt”. Den vanligaste formen av 
kromatisk improvisation innebär att man ”cirklar in” en speciell ton, t.ex. ackordston, med 
kromatiska toner ovanför och under (eng. Approach note). Vill man exempelvis spela tonen A 
i ett A7, kan man spela Bb – G – G# - A för att på så sätt cirkla in A:et. De kromatiska 
tonerna blir då sänkt nia – liten sjua (ingår i ackordet) – stor sjua – grundton. 

1.4.4 Omharmonisering 
Det vanligaste sättet att omharmonisera är att i stället för att spela bara G7 – Cmaj7 (V7 – I), 
lägger man till II och får då Dm7 – G7 – Cmaj7 (II – V7 – I). Ett annat exempel är om ett 
chorus9 slutar med två takter Cmaj7, kan man byta ut andra taktens ackord mot ett G7 för att 
leda vidare till nästa chorus. Då ligger det nära till hands att göra om G7 till Dm7 – G7. Sedan 
för att gå ytterligare ett steg, kan man lägga till ett Am7 i första takten, efter Cmaj7 för att få 
en s.k. turnaround, vilket ger Cmaj7 – Am7 – Dm7 – G7. Am är C-durs parallelltonart10, 
därför går det att byta mellan dem. Vill man, kan man i stället byta ut Am7 mot A7 och då få 
en dominant som starkare leder till Dm7. Detta går att utöka väldigt långt och gör man det ”i 
stridens hetta”, har man väldigt stora möjligheter som solist. Ju mer en solist utnyttjar detta, ju 
mer out, ”utanför tonarten”, låter det. Löser han sedan upp det på ett snyggt sätt och kommer 
tillbaka till tonarten, låter det väldigt fräckt. Om man skulle analysera det basisten spelar, går 
det i de flesta fall att veta hur solisten tänkte med omharmoniseringarna. 
 

                                                 
9 Ett chorus är ett varv runt hela låtens form. 
10 Två tonarter som har samma antal fasta förtecken. 
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1.5 Genrer 

1.5.1 Jazz 
I början av 1900-talet växte jazzen fram från Blues, Spirituals och Ragtime i New Orleans. 
Sedan spreds den och hamnade slutligen i Chicago, som ansågs som jazzens huvudstad under 
20-talet. Basisten i dessa band (som då spelade bastuba) spelade på ett och tre i takten, vilket 
gav en lite ”ompa-ompa”-karaktär. Det som var (och fortfarande är) speciellt med jazzen i 
Chicago var att solon började spelas i låtarna (Johansson, 1995a). Formen på en jazzlåt var 
ofta: Tema (melodi) – Solon – Tema. Dock var solona fortfarande mest utsvävningar av 
melodin. Under 30-talet så kom storbanden och musiken ändrades från ”ompa-ompa” till att 
vara mer mjuk, svängig (därav namnet Swing). Basisterna, som nu spelade kontrabas, började 
spela på alla fyra slag i takten, s.k. ”Walking Bass”, jämfört med tidigare två slag (Johansson, 
1995a). Walter Page, som spelade i Count Basies11 band anses vara ”the father of the walking 
bass”. Jimmy Blanton, som spelade med Duke Ellington12, tog basspelet ett steg ytterligare 
och lade till bl.a. kromatik13. Blanton anses även vara ”the father of the bass solo” 
(www.surfingpharaoh.com). ”Although credited with being the father of the bass solo, his 
foundation playing was very solid and his lines stand up as melodies in themselves in addition 
to fulfilling the bass function” (ibid.). 
 
Under 40-talet tröttnade musikerna, framförallt saxofonisten Charlie Parker14, på 
swingmusiken och uppfann då Bebopen, där låtarna blev svårare och snabbare, med mer 
komplexa ackord och rytmer. Ofta tog man befintliga låtar, bytte ut melodin och lade till fler 
ackord. Man började även spela solon över ackordsföljden i stället för melodin och solona 
blev det viktigaste i musiken. Enligt Johansson (1995a) fungerar vissa uppkäftiga teman, t.ex. 
The Theme av Miles Davis15 (”Miles”, 1955) eller bluesteman som Tenor Madness bara som 
en ursäkt för att få spela solo över ackordsföljden. 
  
Under 50-talet kom Cool och Hardbop. Man började ”lugna ner sig” och spela mer avslappnat 
och ”cool”. Hardbop är en direkt fortsättning av bebopen men fortfarande lugnare än förut 
(ibid.). 
 
När rockmusiken började komma under 50-talet slog den mer eller mindre ut jazzen som 
underhållningsmusik. Under 60-talet dök därför nya stilar upp under jazzen, modal och free 
form. Modal jazz innebär att, i stället för att spela komplicerade och framförallt väldigt många 
ackord, spelade man solo i långa perioder över samma ackord eller skala, t.ex. i låten So What 
av Miles Davis (”Kind of Blue”, 1959). Free form innebär, som namnet antyder, att det inte 
finns några förutbestämda melodier eller ackord, man ”bara spelar” (ibid.). 
 
Under 70-talet möttes rock och jazz och det uppstod en ny stil som kallade Fusion. Musiken 
är ofta extremt teknisk och man spelar ofta unisona16 melodier och slingor mellan de olika 
instrumenten till skillnad mot jazzen, där basisterna spelar walking och solisterna är 
                                                 
11 Känd storbandsledare under 30- och 40-talet. 
12 Känd storbandsledare och kompositör under 20- och 30-talet. 
13 Kromatik kallas avståndet mellan två halvtoner, oavsett om det är skaltoner eller inte. För mer info, se Bilaga 1 
– Intervaller 
14 Känd saxofonist från 40-talet och framåt som var en mästare på att improvisera på ackord i stället för att, som 
tidigare, improvisera på melodin. 
15 Känd trumpetare från 50-talet och framåt. Han blev berömd för sitt speciella sound med hjälp av en s.k. 
harmon-sordin och sina melodiska sololinjer i sitt improviserande. Även känd som banbrytande i jazzhistorien 
med sitt album Kind of Blue (1959) 
16 Man spelar exakt likadant som någon annan, t.ex. mellan bas och gitarr. 
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frontfigurer. Därför kallas musiken ofta ”musik för musiker”. Elektriska instrument började 
även användas i musiken, t.ex. elgitarr, elbas och syntar (ibid.). Många har dock kritiserat 
fusionmusiken för att bara vara teknisk och ha för lite känsla (Hagström, 2005). 
 
Sammanfattningsvis är det alltså solona som är den primära delen av jazzmusiken från 40-
talet och framåt. 

1.5.2 Rock 
Rocken kom på 50-talet och växte fram från framförallt Blues, men även med inspiration från 
Country & Western (fortsättningsvis kallat Country) och Schlager. Det var i stort sett samma 
sak som svart Rhythm & Blues (R&B) men den amerikanske discjockeyn Alan Freed kallade 
den för Rock & Roll för att locka vita lyssnare. Rockens ”guldålder” var mellan 1954-59 med 
artister som Elvis Presley17, Chuck Berry18 och Little Richard19. Låtar från den tiden spelas 
än idag och anses som odödliga (Johansson, 1995b). 
 
Det centrala instrumentet i rocken är elgitarren. Övriga instrument var också el-förstärkta, 
t.ex. elbasen, el-piano och/eller syntar. Musiken var betydligt enklare än jazzen. Inga 
komplexa ackord (rocken var ofta baserad på tonika, subdominant och dominant20) och 
formen var i stor utsträckning baserad på bluesen, som ofta låstes i en form med tolv takter 
långa perioder (en s.k. blues-tolva) (ibid.). Man spelar i dessa fall solo över hela formen. 
Musiken var ofta väldigt ljudstark, troligen på grund av utvecklingen av elektroniken i 
förstärkarna (www.openupandsay.com). 
 
Under början av 60-talet utvecklades rocken till nya stilar men behöll fortfarande 
toppositionen i Amerikas populärmusik. I England så var det framförallt Beatles som slog 
igenom med sin ”glada popmusik” (förkortning för populärmusik) och Rolling Stones som 
spelade ”bluesig rock & roll”. ”Man talade om ’den brittiska invasionen’” (Johansson, 
1995b). Paul McCartney i The Beatles hade samma solistiska tänkande som Jimmy Blanton. 
Enligt Hagström (2005) jobbade McCartney så att han spelade om basstämmorna när allt 
annat var klart och kunde då spela väldigt melodiskt och solistiskt. Under senare delen av 60-
talet övergick den glada popen till att bli mer inriktad mot ”mogen” publik. Man började även 
experimentera med stilar, t.ex. att blanda rockband med symfoniorkestrar. Musiken började 
kort och gott kallas för Rock i stället för pop i slutet av 60-talet (Johansson, 1995b). Pop- och 
rocklåtar som inte byggde på bluesformen hade i stället en ”uppdelad” form med verser, 
refränger och en solodel (kan vara över en refräng eller en helt egen del). Andra delar, såsom 
brygga, stick etc. förekommer också men detta är grunden. 
 
Basisten John Entwistle, som medverkade i den engelska gruppen The Who21, var en av de 
första rockbasisterna som använde ackord i sitt spel. Han spelade komplexa baslinjer som mer 
verkade höra hemma i jazz än i pop/rock, men de lät enklare än vad man kan tro. Han utökade 
basens vokabulär i rock och var även den som spelade in det första rock-bassolot 
(www.popmatters.com). Under sent 60-tal uppstod även de s.k. supergrupperna22 

                                                 
17 Känd artist som drog rockmusikens popularitet till en internationell nivå. 
18 En av de tidigaste frontfigurerna inom rocken, mest känd som låtskrivare, gitarrist och underhållare. 
19 Också han, en av de tidiga frontfigurerna inom rocken, känd som pianist och sångare. 
20 Se Bilaga 1 – Ackord 
21 Ett av de band nämns i samma mening när man talar om den Brittiska Invasionen tillsammans med Beatles 
och Rolling Stones. 
22 Kända och etablerade musiker som sattes ihop till ett band. 
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(exempelvis den engelska gruppen Cream23, med bland andra gitarristen Eric Clapton) och 
”gitarrhjältarna” (exempelvis Jimi Hendrix24 och Jimmy Page25) (Johansson, 1995b). 
 
Under 70-talet fortsatte experimenten och utvecklades så småningom till bland annat 
hårdrocken. Men delar av publiken tyckte att experimenten började gå överstyr och ville ha 
”enklare”, mer lättlyssnad musik. Därför kom Revivalrocken (med band som bl.a. Creedence 
Clearwater Revival), som gick tillbaka till den enkla rockmusiken. Hårdrockarna fortsatte 
dock och band som Led Zeppelin, Black Sabbath och Deep Purple var de största namnen 
inom hårdrocken (ibid.). Glenn Hughes, basist i Deep Purple, hade också ett liknande 
solistiskt tänkande26 som Blanton och McCartney (samtal med elbasläraren Erik Lundström, 
Kommunala Musikskolan i Piteå, den 16 april 2005). 
 
Sent 70-tal kom punken, som var en reaktion mot att rocken blivit för stor och ”tappat greppet 
om verkligheten”. Punken var ungefär som hårdrock, fast snabbare och mer aggressiv både i 
musiken och i texterna. ”De långa solona som framför allt hårdrocksgitarristerna utnyttjat för 
att framhäva sitt ego, försvann nästan helt inom punken” (Johansson, 1995b). 
 
Under 80-talet började rocken låta mer och mer likadan, mycket för att tv-kanalen MTV kom 
in i bilden. Vid sidan om, levde punken sitt eget liv och influerade tillsammans med 
hårdrocken även till att musikstilen Grunge, med gruppen Nirvana27 i spetsen, uppstod under 
90-talet (ibid.). 
 
Sammanfattningsvis var det gitarren (ofta distad28) som var i centrum i rocken, och det är 
kanske därför det finns så få bassolon i rockmusik. 
 
 
 
 

                                                 
23 Supergrupp med gitarristen Eric Clapton, basisten Jack Bruce och trummisen Ginger Baker. 
24 Gitarrist som är känd för att ha utökat gitarrens vokabulär på ett sätt som ingen gjort förut. 
25 Gitarrist i bl.a. Led Zeppelin. 
26 Lyssna t.ex. på låten Something av The Beatles (”Abbey Road”, 1969) och rockklassikern Smoke On The 
Water av Deep Purple (”Machinehead”, 1972). 
27 Grunge-grupp med gitarristen Kurt Cobain som frontfigur. 
28 Distad (eg. distorsion) = ”Överstyrd” gitarr, man använde s.k. dist-pedaler för att få det ”skräniga” ljudet. 
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2. Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka skillnader, respektive vilka likheter, som 
finns mellan de bassolon som spelas i pop/rockgenren och de som spelas i jazzgenren. 
 

3. Metod 
 
Jag lyssnade in mig och plankade åtta solon i jazzgenren och sju solon i pop/rockgenren. 
Dessa solon skrev jag sedan ner på noter och analyserade. Jazzsolonas årtal spänner över ca 
40 år, från sent 50-tal till 2000-talet. Jag valde det för att få så bra spridning som möjligt och 
inte fastna i endast en del av jazzen. Samma gäller för rocksolona där årtalen spänner från 
mitten av 60-talet fram till 2000-talet. Dock är flertalet av rocksolona från 70-talet, eftersom 
det är svårt att hitta inspelade bassolon överlag, men framförallt från senare tid. 
 
Eftersom det inom rockmusiken är så pass ovanligt med bassolon överlag, valde jag att planka 
solon från studioinspelningar, det är bara ett solo som är från en liveinspelning. Detta 
eftersom jag tror att om det är ett bassolo inspelat så är det en tanke bakom det. Är det live, så 
är det inte alltid det. Det kan ibland bara fungera som en utfyllnad på konserten. Detta ger då 
inte en rättvis bild av rockbassolona. 
 
I jazzmusiken är det mer regel än undantag att ett bassolo finns med både på studioinspelning 
och i live-sammanhang, därför tog jag inte hänsyn till att bara välja studioinspelningar. 
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4. Resultat 
På grund av copyrighträttigheter följer inga klingande exempel av originalsolona med till 
detta arbete. En fullständig diskografi över dessa låtar bifogas dock under källförteckningen. 

4.1 Rocksolon 
Alla solon förutom ett är ”fria” solon. Vad jag menar med fria solon är att inga ackord spelas 
under solot som man kan förhålla sig till. Det är bara trummor och i vissa fall även percussion 
som spelar. De flesta av rocksolona är dessutom väldigt korta. Jag tar upp eventuella orsaker 
till det under diskussionen. 

4.1.1 Aeroplane 
(Red Hot Chili Peppers, basist: Flea, från skivan One Hot Minute, Bilaga 2.1.1) 
 
RHCP är en amerikansk grupp som spelar musik influerad av funk och punk. De slog igenom 
1991 med skivan Blood Sugar Sex Magic. Basisten, som kallas Flea, har influerat väldigt 
många basister med sitt uppfinningsrika spel. Han behärskar både fingerspelet och slapspelet 
väldigt bra. 
 
Eftersom låten Aeroplane bara består av två ackord (med undantag av sticket), en takt Gm11 
och en takt C7 som spelas om och om igen, tror jag att det är tänkt att de ackorden 
underförstått också ligger under solot trots att man inte spelar dem. Kollar man närmare på 
tonmaterialet så stämmer det i hög grad. Med de ackorden i botten, så funkar det alldeles 
ypperligt att använda mollpentan29 och/eller bluesskalan30, vilket basisten även gör med 
undantag av två toner, B och F#. 
 
I takt 1 och takt 7 spelar Flea ett Bb vilket direkt följs av ett B. I tonarten Gm (som låten går i) 
så innebär det mollters och durters. Samma gäller för tonen F# som spelas i takt 2 och takt 6. 
Dessa två toner är s.k. blue notes31, toner som inte ingår i en ”regelrätt” bluesskala. 
 
De F# som spelas i takt 2 och takt 6 kan även ses som kromatiska genomgångstoner32 till 
nästa ackords grundton, ackordet Gm11. 
 
I takt 4, 5 och 7 spelas ett C#, en ton som ingår i bluesskalan. Men de C# som spelas i takt 5 
och takt 7 ser jag som ett s.k. tritonussubstitut33, en dominantisk ledton som leder till nästa 
grundton, ackordet C7. 

4.1.2 Don’t Wanna Come Back 
(Mother’s Finest, basist: Jerry “Wizzard” Seay, från skivan Live, Bilaga 2.1.2) 
 
Mother’s Finest spelade funk/rock och var väldigt stora under slutet av 70-talet. De var främst 
ett liveband, med spektakulära scenshower. Basisten Jerry Seay har influerat bl.a. artister som 
Eddie Van Halen och Prince (www.wyzard.net). 

                                                 
29 Se Bilaga 1 – Skalor – Mollpenta 
30 Se Bilaga 1 – Skalor – Bluesskala 
31 Se Bilaga 1 – Skalor – Bluesskala 
32 En ton som leder till en halvton upp eller ner, i detta fall upp. 
33 Man byter ut en ton/ackord mot den som ligger en tritonus bort. För mer info, se Bilaga 1 – Skalor – 
Bluesskala 
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Detta är det enda rocksolot som är plankat från en liveinspelning. Inga ackord spelas under 
bassolot med undantag av det första slaget i sex första takterna där ackorden G och A(m) 
spelas. Dessa ackord spelas utan ters, dvs. bara grundton och kvint, därav mollbeteckningen 
inom parentes eftersom det är underförstått med tanke på tonarten. Basisten spelar även med 
på grundtonen i dessa ackord i samma rytm som ackordsinstrumenten. I övrigt är detta också 
ett fritt solo. 
 
Under första delen av solot spelar basisten fingerspel och det är mollpentan (Am) han 
använder. I takt sex använder han sig dock av bluesskalan genom tonen Eb (tritonus) och 
tonen C# (durtersen), för att sedan återgå till ren mollpenta igen. I takt åtta kommer sen en 
skala neråt där han använder sig av den doriska34 skalan i och med tonen F#. 
 
I den andra delen av solot, från takt 9, använder han sig av slaptekniken. Även här används 
mollpentan överlag med undantag av det första slaget i takt 11 och 12 där den doriska skalan 
används. 
 
Hela den andra delen ser jag inte som ett ”solo” i den bemärkelsen, utan mer som en groove-
del där basisten jammar med trummisen. Denna del avslutas även med en kromatiskt 
uppåtgående skala i takt 15 och 16. 
 
I de sista tre takterna med upptakt går han tillbaka till fingerspel igen och spelar en unison fras 
med resten av bandet för att avsluta låten. 

4.1.3 Pictures Of Home 
(Deep Purple, basist: Glenn Hughes, från skivan Machine Head, Bilaga 2.1.3) 
 
Deep Purple är ett av de största namnen inom hårdrocken i England på 70-talet. Basisten 
Roger Glover var med i gruppen fram till 1973. Efter det producerade han en rad andra 
hårdrocksband t.ex. Judas Priest och Nazareth, innan han återförenades med Deep Purple 
igen. 
 
Låten går i Bm men solot är väldigt fritt. Det börjar med en kromatisk uppgång i kvarter. Sen 
kommer första halvan i takt 5 med toner från en Bm-penta. Andra delen i takten, samt första 
slaget i takt 6 kommer från Gm- eller Cm-penta. Anledning till att jag är osäker är att alla 
toner som spelas finns med i båda skalorna. Jag skulle dock gissa att det handlar om en Cm-
penta eftersom resten av takt 6 tillhör Bm-pentan och i så fall syftar till att basisten ville spela 
lite ”out” för att sedan komma tillbaka till tonarten igen. Sista tre takterna är en neråtgående 
bluesskala i Bm.  

4.1.4 Atomic 
(Blondie, basist: Nigel Harrison, från skivan Blondie – Greatest Hits, Bilaga 2.1.4) 
 
Blondie var det mest kommersiellt framgångsrika bandet som kom från punk/new wave-eran 
under sent 70-tal. Basisten Nigel Harrison kom med i bandet 1977 när den ordinarie basisten 
Frank Infante gick över till att spela gitarr. Blondie har haft många ”Top Ten-hits”, t.ex. 
Denis, Plastic Letters och (I’m always touched by your) Presence, Dear. 
 

                                                 
34 Se Bilaga 1 – Skalor – Kyrkotonarter 
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Här använder basisten plektrumtekniken. Detta är det kortaste solot av alla rocksolon jag 
plankat och det är dessutom skolexempel på mollpenta. Den används rakt igenom under detta 
solo med undantag för takt 5 där molltersen bänds upp till en durters. Den bänden kommer 
som bekant från bluesskalan. I övrigt spelas mollpentan upp och ner, inga stora hopp i skalan. 
Som mest är det en ton som hoppas över, t.ex. i takt 3 där han går från E till B i stället för att 
spela tonen D emellan. Det finns liknande exempel på några ställen till i solot. 

4.1.5 Bassically 
(Black Sabbath, basist: Geezer Butler, från skivan Black Sabbath – Black Sabbath, Bilaga 
2.1.5) 
 
Black Sabbath var ett av de största namnen inom tidig hårdrock. De har haft många hits på 
topplistorna, War Pigs, Iron Man, Paranoid för att nämna några. Basisten Geezer Butler har 
haft några soloprojekt, bl.a. Geezer Butler Band där han lämnat Black Sabbath för att senare 
återförenas med dem. 
 
Detta är det enda helt fria solot av alla, inga andra instrument spelas under låten. På skivan så 
sitter fyra låttitlar ihop på ett spår, och detta är tredje låten. Hela den låten består av detta solo, 
så egentligen är det väl fel att kalla det för en låt. Det känns mer som ett långt basintro till den 
fjärde låten. Basisten använder även här plektrumtekniken och dessutom är det även dist och 
wah-wah35 på basen. Solot spelas ganska slarvigt och på grund av disten på basen så blir det 
ibland lite svårt att höra exakt vad han spelar, men jag har skrivit ner det jag tror han menade. 
 
På detta solo används mollpentan och bluesskalan förutom i takt 2 där han bänder upp tonen E 
till ett F. Anledning till att han bänder till ett F är jag inte säker på, kanske orkar han inte 
bända mer (bassträngar är ganska tjocka och det blir följaktligen väldigt tungt att bända) eller 
så ville han ha den tonen för att spela ”out”. Men om han ville spela out, förstår jag inte riktigt 
tanken med det eftersom det bara handlar om en ton.  
 
Likt solot på Atomic så följer han skalan upp och ner ganska mycket, men det förekommer en 
del lite större hopp. Redan i takt 2 spelar han tonen D ner till B och hoppar sen upp till G, 
vilket innebär ett hopp på tre toner, sen direkt ner till ett D där han då hoppar över tonen E. I 
takt 11 kommer det ”största” hoppet, han spelar tonen E som sen följs av tonen B vilket är en 
kvint. Men räknar man tonerna enligt mollpentan så är det bara två toner som hoppas över, G 
och A, så tonmässigt sett är det lika stort hopp som i takt 2 men intervallmässigt sett så är det 
det största hoppet. 

4.1.6 My Generation 
(The Who, basist: John Entwistle, från skivan The Who – The Who sings My Generation, 
Bilaga 2.1.6) 
 
The Who har väldigt få inspelade solon. Gitarristen Pete Townshend tyckte att ”Varför ska jag 
spela solo. Det är det ju så många andra som gör, t.ex. Eric Clapton, Jimmy Page etc.”. I 
stället inriktade han sig på att kompa annorlunda, vilket även är grunden för deras låtar. 
Basisten John Entwistle var lugnet själv till skillnad från resten av bandet. När gitarristen slog 
sönder sin gitarr på scenen och sångaren skrapade mikrofonen mot cymbalerna som 
trummisen kastat iväg, stod Entwistle kvar vid sin basförstärkare och spelade sina skalor 

                                                 
35 ”Wah-wah is an imitative word for the sound of bending or altering musical notes to improve expressiveness, 
sounding much like a human voice saying the syllable wah for each note.” (en.wikipedia.org) 
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under kaoset runt honom. Låten My Generation modulerar – ändrar tonart – fyra gånger under 
låten. Jag skulle tro att de gör så för att få någon sorts kontrast i stället för att bara ”mala på”. 
Detta bassolo räknas som det första inspelade rocksolot på bas. 
 
Solot är lite slarvigt spelat, speciellt i takt 10. Därför skrev jag som jag tror att han menade. 
Solot i sig består av mollpenta rakt igenom, förutom tonen F# i takt 6 som är en kromatisk 
genomgångston som leder till grundtonen G i nästa takt. Han spelar upp och ner efter skalan, 
inga hopp alls förutom i takt 6 samt mellan takt 13 och 14. Värt att notera i takt 4, 8 och 12 är 
att Entwistle spelar F som baston hela takten. Ackorden är G7 under första halvan, samt C/G 
under andra halvan. Under första halvan spelar han sjuan i basen, inga konstigheter där. Men 
under C/G blir underligt. Man kan dock se det som att Entwistle spelar en sorts ”call-and-
response36” med sig själv, och ”hämtar andan” inför nästa fras. 

4.1.7 Mr. Big 
(Free, basist: Andy Fraser, från skivan Free – Fire and Water, Bilaga 2.1.7) 
 
Free spelade brittisk blues/rock under sent 60- och tidigt 70-tal. Basisten Andy Fraser var ett 
underbarn, han var bara 18 år när denna skiva spelades in. Han hade även han några andra, 
inte så lyckade, projekt på sidan om, där han lämnade gruppen för att senare återförenas med 
dem. 
 
Detta är det enda solot med fullt komp. Frågan är dock om man kan kalla det ett solo. Det 
känns mer som ett komp än ett solo. 
 
Kompet spelar ackorden Eno3 (eller E5, det finns olika sätt att skriva det på) samt Dno3 (eller 
D5) varannan takt och basisten spelar över det. Jag ser det som att han använder den 
mixolydiska skalan med två tillagda kromatiska genomgångstoner (den sänkta kvinten Bb 
samt den stora sjuan D#) över Eno3-ackorden. Den sänkta kvinten upplöses dock alltid till 
den rena kvinten – B. Över Dno3-ackorden spelar han ibland D-durskalan och ibland samma 
mixolydiska skala som över Eno3, eftersom dessa två skalor ligger väldigt nära varandra. Det 
är bara en ton som skiljer. E mixolydisk har tonen G# och D-dur har tonen G. De gånger han 
spelar tonen G från D-dur, löser han upp det till tonen G# i takten efter, t.ex. i takt 4, 8 och 32. 
Det är bara på ett ställe han frångår denna ”princip”, det är i takt 35 där han spelar en 
”bluesig” ton gentemot ackordet (Eno3) – ett G som löses upp till G#. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Call-and-response betyder att en spelar en fras, sen svarar nästa person med något liknande men utvecklar det 
lite. 
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4.2 Jazzsolon 
Eftersom elbasen inte var uppfunnen när jazzen började spelas, är de flesta låtarna inspelade 
med kontrabas. Dock är det speciellt två basister som var/är väldigt stora jazz-elbasister – 
Jaco Pastorius och Steve Swallow. I Swallows fall gjorde han tvärtemot vad basister 
nuförtiden brukar göra, han började med kontrabas och gick sedan över till elbas. 

4.2.1 Laverne Walk 
(Stan Getz, basist: Oscar Pettiford, från skivan Stan Getz – Round Midnight… a Jazz Hour 
With, Bilaga 2.2.1) 
 
Oscar Pettiford var, tillsammans med Charles Mingus, en av de bästa och mest eftertraktade 
basisterna under 1945-60. Han var Jimmy Blantons efterföljare och en av de första bebop-
basisterna.  
 
Detta solo innehåller många genomgångstoner och föruttagningar37. Han använder även en 
hel del approach notes. Ibland är det lite svårt att höra vad han spelar, varför jag skriver som 
jag tror att han spelade. 
 
De första sexton takterna spelar han i stort sett bara efter G-durskalan, endast några få 
kromatiska genomgångstoner som löses upp till ackords-/skaltoner. Följande åtta takter går 
han över till att spela mestadels ackordstoner. Han färgar ackorden men bara inom tonarten. 
Enda undantaget i detta fall är ackordet E7 i takt 21 där han lägger in den lilla nian, tonen F. 
Men eftersom E7 är en ledande dominant – den leder till Am7 i takten efter – anses det vara 
legitimt att färga med sänkt nia. I takt 24 spelar han en fras som jag tror, om han inte spelar 
falskt (det är även lite svårt att höra), är tänkt som en kontrasterande fras till takten före. Det 
är lite ”out”, eftersom Db och B inte ingår i ackordet eller i skalan. Takten efter (takt 25) är 
han ”hemma” i tonarten igen. I takt 33-34 spelar han tritonussubstitut, Em7 – E7 – Bb7 samt 
D7 – Ab7. Takterna 36, 45, 60 och 67 innehåller approach notes till G-durskala, vissa i 
kombination med föruttagningar av G-ackordet i takten efter. I takt 78 låter det som att han 
kommer av sig lite, men han spelar inga ”felaktiga” toner. I övrigt är det väldigt mycket 
ackords-/skaltoner från G-dur. 

4.2.2 Whims Of Chambers 
(Paul Chambers, basist: Paul Chambers, från skivan Paul Chambers Sextett – Whims of 
Chambers, Bilaga 2.2.2) 
 
Paul Chambers var bland de första basisterna att spela solo med stråke. Han var med på 
praktiskt taget alla Miles Davis inspelningar under 1955-63. 
 
Denna låt är en blues och innehåller därför inga ”ledande dominanter”, förutom ackordet C7 i 
tionde takten i varje chorus (tonarten är F). Han färgar därför ackorden fritt samt använder 
även kromatiska genomgångstoner och approach notes. Redan i de två första takterna cirklar 
han in ackordstoner och i takt 3-4 använder han genomgångstoner. I takt 12 omharmoniserar 
han genom att lägga till den ledande dominanten C7 (som leder till F7 i takt 1 av nästa 
chorus). I takt 16 nyttjar han bluesskalans ”blue notes” och i takt 17-18 använder han den 
sänkta nian. I takt 21-22 kommer en alterering av ackordet C7. I takt 25 befäster han tydligt 
bluesskalans sänkta kvint (det är ju trots allt en blues) och löser inte upp frasen förrän i takt 
27. Resterande del av solot är skaltoner samt grundläggande ackordstoner – alltså utan 
                                                 
37 Att man börjar en fras som hör till ett ackord innan det ackordet spelas. 
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färgningar, utom i takt 31 där det blir en sista incirkling samt en mollters från 
mollpentan/bluesskalan följt av en genomgångston. 

4.2.3 Mr. J.B. Blues 
(Duke Ellington, basist: Jimmy Blanton, från skivan Duke Ellington – The Jimmy Blanton 
Era, Bilaga 2.2.3) 
 
Jimmy Blanton anses, som tidigare nämnts vara jazzbassolots fader. Han upptäcktes av Duke 
Ellington och har influerat stora namn som Ray Brown, Oscar Pettiford och Charles Mingus. 
 
I början av detta solo spelar han med stråke. Ända fram till och med takt 9 använder han 
enbart ackords-/skaltoner. I takt 10 altererar han ackordet D7 lite grann för att leda till G7 i 
takten efter, en takt som innehåller en fras som senare återkommer exakt likadan i takt 23. I 
takt 22 med upptakt använder han genomgångstoner som leder till nästa, nyss nämnda takt – 
takt 23. Från takt 29 går han över till fingerspel och här byter även låten tonart från G till D. 
Det används endast ackords-/skaltoner ända fram till takt 37 där han altererar med sänkt och 
höjd nia som senare följs av en upprepande fras där den andra frasen spelas en halvton ner – 
en omharmonisering med tritonussubstitut. Han lägger till ett E7 som han byter ut mot ett 
Bb7. I sista takten använder han sig av bebopskalan38 i frasen som jag tycker egentligen 
börjar i takten före. Eller så kan man se det som en genomgångston, det är vilket som. 
 
Resten av låten är i stort sett samma tonförråd. Pianisten och basisten spelar fyra takter solo 
var, s.k. ”fyror”. Låten går efter ett tag tillbaka till G-dur igen. 

4.2.4 I’m Old Fashioned 
(Johnny Mercer/Jerome Kern, basist: Steve Swallow, från skivan Christian Jacob – 
Timelines, Bilaga 2.2.4) 
 
Steve Swallow är en av jazzkritikernas favoriter. Han började spela kontrabas, men började 
sedan i en av de första fusion-grupperna, Gary Burton’s Quartet. Då gick han över till att 
spela elbas, vilket han även fortsatte med när han sedan spelade i rena jazzsammanhang. Detta 
är ett av de två solona som spelas på elbas. 
 
Låten är omharmoniserad från originalet till att bli rätt så krånglig harmoniskt. Han börjar 
med att spela ackords-/skaltoner. I takt 4 färgar han Emaj9 med höjd elva (Bb), en färgning 
som är ”accepterad” därför att den rena kvarten (som är samma ton som ren elva) krockar 
med tersen i ackordet. Fram till takt 10 är det återigen ackords-/skaltoner och i takt 11 
använder han sig av kromatiska genomgångstoner, tonen B och E över ett Cm7. I takt 13 
kommer en föruttagning av ackordet Db9. Takt 21 och 22 innehåller fria färgningar av 
ackorden, höjd 11 under F7 och ren 11 över E9. Sedan fram till takt 33 är det bara ackords-
/skaltoner och från 33 och resterande del av solot spelar han bara grundtoner för att avsluta 
solot. 
 
 
 

                                                 
38 Se Bilaga 1 – Skalor 
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4.2.5 Slam Slam Blues 
(Charlie Parker, basist: Slam Stewart, från skivan Charlie ”The Bird” Parker – Portrait, 
Bilaga 2.2.5) 
 
Slam Stewart är mest känd inom jazzvärlden för att när han spelade solo med stråke, nynnade 
han det han spelade samtidigt. Han blev en hett eftertraktad basist under tidigt 40-tal och 
spelade även in två skivor med basisten Major Holley, som också spelade stråke och nynnade 
det han spelade samtidigt. 
 
Bluesskalan används överallt utom på två ställen, takt tre och fyra i och med tonen A. De 
tonerna är dock genomgångstoner till grundtonen Bb. Takt fyra innehåller även approach 
notes. Tonen E i slutet av takt fyra är ett tritonussubstitut som leder till ackordet Eb7 i takt 
fem. I takt åtta spelar han återigen ett E, tritonussubstitut till Bb, men även mollters till 
ackordet Dbm7 – det ackord som spelas i kompet. Denna ton håller han över till nästa takt och 
får då en durters till Cm7 vilket han löser upp till molltersen på andra slaget i takten. Detta är 
ett bra exempel på spänning – upplösning (eng. tension – release). Tonen Db efter det blir rent 
teoretiskt den stora sjuan – maj7 tonen, men den ingår i Bb-bluesskalan och jag tycker att den 
hör till frasen som fortsätter i takten efter, därför fungerar det att spela det. 

4.2.6 Days Of Wine And Roses 
(Mancini, basist: Jaco Pastorius, från skivan Brian Melvin Trio – Standards Zone, Bilaga 
2.2.6) 
 
Jaco Pastorius har influerat mest basister i historien, främst med hans basspel på bandlös bas. 
Mest känd är han från gruppen Weather Report, jazzens motsvarighet till rockens 
”supergrupper”, med bland andra saxofonisten Wayne Shorter. Detta är även det andra solot 
som spelas på elbas. 
 
I de första 16 takterna använder han väldigt mycket ackordstoner med tillhörande färgningar. 
I takt 20 spelar han en kromatisk fras med toner från bl.a. bebopskalan. Mollpentan används 
under takt 23 där han spelar ett lite rytmiskt intressant och annorlunda motiv – trioler men i 
grupper om fem toner. I takt 27 spelas ackordet Bm7b5, men han spelar den rena kvinten – 
tonen F#. Kanske spelar han ”fel” eller så vill han ha det så, jag är lite osäker på det. I takt 29 
spelar han på flageoletter39. I de övriga solona förekommer det inte mycket flageoletter, 
endast någon enstaka ton ibland. Här spelar Pastorius en liten kort fras på flageoletter, något 
som han är väldigt bra på. Det är även mycket lättare att spela flageoletter på en elbas än på 
en kontrabas. Pastorius har även skrivit en hel låt med flageoletter – Portrait of Tracy. 
 
Slutet av takt 26 innehåller en approach note som löses upp till grundtonen i början av nästa 
takt. Takt 45 innehåller samma ”fenomen” som takt 27 – den rena kvinten på ett m7b5-
ackord. Första halvan av takt 46 innehåller en fras som varken passar till ackordet eller enligt 
skalan. Men eftersom samma figur spelas i andra halvan av takten, denna gång en halv ton ner 
och passar in med ackordet, ser jag det som att han ville spela ”out”. Här har vi återigen 
spänning – upplösning. Fram till takt 60 används ackords-/skaltoner (med tillhörande 
färgningar). Sen kommer ett väldigt tydligt exempel på tritonussubstitut. Ackordet är ett Bb7 

                                                 
39 Man lägger vänsterhandens finger lätt på strängen på t.ex. tolfte bandet och slår an strängen., man trycker 
alltså inte ner den till bandstaven. Tolfte bandet är exakt hälften av strängens längd och därför kommer en ton 
som är en oktav upp från lös sträng att låta. Spelar man på femte bandet, så är strängen en fjärdedel och därför 
kommer en ton som är två oktaver upp att låta etc. etc. 
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som han omharmoniserar till E7 och spelar endast grundtonen. Resterande takter är bara 
grundtoner för att avsluta solot. 

4.2.7 Nardis 
(Miles Davis, basist: Scott LaFaro, från skivan Bill Evans – Explorations, Bilaga 2.2.7) 
 
Scott LaFaro blev snabbt en av de mest avancerade basister som fanns under slutet av 50-
talet. Han började spela klarinett och tenorsaxofon innan han bytte till kontrabas. Han var med 
i Bill Evans Trio från 1959 och är mest känd därifrån. 
 
I de första 21 takterna spelas uteslutande ackords/skaltoner. Takt 22 innehåller en bebopfras, 
som senare följs av ackords-/skaltoner igen några takter. I takt 26 spelar han ett F# som 
genomgångston över ett Fmaj7, som jag tror är en felspelning från basistens sida. Tonen Eb 
över Fmaj7 i takt 30 ser jag som att han ville fortsätta frasen han börjat med i takten före. 
Resterande takter fram till 72 är ackords-/skaltoner så när som på en takt – takt 35, där han 
lägger till en altererad mellandominant till B7 – ackordet F#7alt. I takt 72 föruttar han 
ackordet Fmaj7 som kommer i takten efter. Likaså i takt 79 där han föruttar Em som kommer 
takten efter genom tonerna G och E. Takt 91 innehåller ett tritonussubstitut av ackordet B7 till 
F7 som leder till Cmaj7 i takten efter. Sen följer bara ackords-/skaltoner. 

4.2.8 How High The Moon 
(Morgan Lewis, basist: Ray Brown, från skivan Oscar Peterson Trio – Live at the Stratford 
Shakespearean Festival, Bilaga 2.2.8) 
 
Ray Brown spelade bland andra med Dizzy Gillespie och Charlie Parker. Han var ingen solist 
i klass med t.ex. Oscar Pettiford, men med sin lyhördhet och förmåga att kompa solister blev 
han känd som en av de största basisterna. Han var även gift med Ella Fitzgerald. 
 
Solot börjar med ackords-/skaltoner och i takt 6 spelar han en liten kromatisk fras. Takt 13 
innehåller tonen C#, som varken finns i skalan eller ackordet. Men eftersom den rena kvarten 
– tonen C – krockar med tersen, brukar man använda den överstigande kvarten (C#) som 
färgning på maj7-ackord. Från takt 17 och framåt går han över till att spela dubbeltempo. 
Slutet av takt 17 innehåller en av bluesskalans ”blue notes”, molltersen som löses upp till 
durtersen. I takt 21 och 22 spelar han några toner som ”inte passar in”. Ackordet är Fmaj7 och 
tonerna som spelas är Eb, Db och Bb. Där omharmoniserar han genom att växelvis lägga in 
dominanten C7 som han även färgar med b9 och #9. Takt 29 innehåller ”blue notes” i och 
med tonerna Bb och B. Ackordet Gmaj7 är utbytbart mot Bm7 (omharmonisering) samt Bb7 
är ett altererad tritonussubstitut (Em7 – E7 – Bb7). Vidare fram till takt 46 används mestadels 
approach notes samt kromatiska genomgångstoner. I takt 45 påbörjas ett motiv som upprepas 
och höjs i tonläge. Han spelar även lite falskt på vissa ställen, men jag tror att han menade att 
han ville befästa motivet, därför spelar det inte så stor roll att han landar på tonen C# över 
ackordet D7. Man kan även se det som en färgning av det Gmaj7 som är omharmoniserat till 
Bm7 i takt 47. I takt 54 spelas ett Eb som jag ser som en omharmonisering genom ett tillagt 
C7, i detta fall C7#9. Frasen i takt 56 färgas lite annorlunda. Ackordet är ett ”ledande” Bb7, 
det leder till Ebmaj7, och ledande dominanter brukar allt som oftast färgas med b9 och/eller 
#9, alltså inte en ren nia. Men här färgar han med ren nia samt b9. Han landar dock frasen på 
b9, så solot leds vidare till tonen Bb – kvinten i Ebmaj7 i takten efter. Ett sista 
tritonussubstitut återfinns i takt 61 – ackordet Bb7 – som kommer från E7. Där färgar han 
med b9, tonen F. Likadant i takten efter, som är en upprepning fast en hel ton ner för att passa 
till ackorden. De två sista takterna använder han sig av durpentan för att avsluta solot. 

- 17 - 



5. Diskussion 

5.1 Tillförlitlighet 
Med tanke på arbetets tidsram reflekterar detta arbete inte verkligheten till fullo, en större 
studie hade gett tydligare resultat. Jag tror dock att den metod jag valt tydligast visar hur 
basister verkligen spelar solo. Hade jag t.ex. intervjuat basister om hur de spelar solo i olika 
genrer i stället för att planka inspelade solon, vet jag, om jag går till mig själv, att jag vet hur 
jag kan spela solo, jag har alla verktyg och teoretiska kunskaper. Men då det väl kommer till 
kritan, spelar jag verkligen det jag säger? 
 
Då tiden för arbetet är begränsad kan jag inte säga någonting helt säkert, men jag tycker mig 
ändå se ganska klara skillnader och likheter i solona inom pop/rockgenren och jazzgenren. 
 

5.2 Hur hittar man solon i rock? 
I jazz är det nästan mer en regel än undantag att basisten spelar solo, medan det i rock snarare 
är tvärtom. Det var väldigt svårt att hitta rocksolon och när jag först började leta, tänkte jag att 
de grupper där basisten är väldigt framträdande, t.ex. Level 42, Red Hot Chili Peppers etc., 
borde ju ha många bassolon. Men det var förvånansvärt lite bassolon där. Det kanske kan vara 
så att basisten har tillräckligt att göra ändå, att han inte behöver spela solo utöver bas-
gångarna, då skulle det nog kännas mer som en soloskiva av en basist. Det var även en 
anledning till att jag inte valde någon låt från en sådan skiva, det skulle inte ge rättvisa till 
arbetet. Eftersom gitarren, som tidigare nämnts, är det ledande instrumentet inom rocken, 
spelar det naturligtvis även in med det faktum att det finns oändligt mycket mer gitarrsolon än 
bassolon i rockmusik. 
 
Alla rocklåtar, utom de som bygger på bluesformen, har en bestämd form. Exempelvis kan 
den se ut så här: 
 
Intro | Vers 1 | Brygga | Vers 2 | Brygga | Refr | Vers 3 | Brygga | Refr | Stick | Solo | Refr | Outro 
 
Detta är givetvis ingen regel, men i de flesta låtar är det så här. I jazzlåtar däremot, är formen 
byggd på följande sätt: 
 
Tema | Solo | Tema 
 
Detta innebär att först spelas temat (melodin), sen improviserar musikerna över 
temat/ackordsföljden och till sist spelas temat en gång till. Solona kan pågå i princip hur länge 
som helst. Jazzlåtar bygger alltså på solon (nämns även under jazzhistorian) och har 
följaktligen en viktigare funktion i låten än vad rocksolona har. 
 
Detta kan vara en orsak till att de flesta rocksolon är så korta och i sin tur medverka till att 
gitarren (återigen det ledande instrumentet) tar hand om de solotillfällen som ges i stället för 
att låta basisten spela solo. 
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5.3 Vad förväntas av en rockbasist/jazzbasist? 
Detta är ju olika i olika sammanhang, vissa grupper framhäver basisten mer än andra grupper.  

5.3.1 Jazz 
I jazzsammanhang förväntas basisten kunna kompa solisterna med ett komp som nästan ska 
fungera som ett solo i sig själv. Walking Bass är ju egentligen ett solo som pågår under hela 
låten, men det är inga större rytmiska variationer. Den viktigaste personen i en jazzgrupp 
skulle jag säga är basisten, han har tillsammans med trummisen ansvar för rytmen (time) men 
även den harmoniska delen med bastonerna. Lägger basisten t.ex. en annan baston än 
pianisten, blir det ett helt annat ackord än det som står skrivet och det då får en annan funktion 
i låten och då sätter man solisten på pottkanten. Exempelvis om pianisten spelar ackordet 
Am7, som har en dorisk funktion och basisten lägger bastonen F, så upplevs ackordet som ett 
Fmaj9 och förlorar därmed sin doriska funktion och får istället en jonisk eller lydisk funktion 
(beroende på tonart). 
 
Basisten förväntas även kunna spela ett eget solo, denna gång med rytmik jämfört med 
Walking Bass. Egentligen är det lite orättvist fördelat, eftersom under t.ex. ett saxsolo spelar 
trummor, piano och bas (om det är en sådan sättning) på för fullt och tillhandahåller då ett 
gediget komp och tonalt bakgrundsmaterial för saxofonisten att sola över. Likaså för 
pianisten, eftersom han även lägger ackord när han solar. Men för basister så är det allt som 
oftast väldigt sparsmakat med trumkomp och ackord från pianot. Det har dock att göra med 
att när jazzen började så hördes inte kontrabasen så mycket och då var bandet tvunget att dra 
ner volymen för att basen skulle höras under bassolot. Men nuförtiden, när det finns 
mikrofoner till kontrabasen eller om basisten spelar på elbas, tenderar trummisar och pianister 
att ändå dra ner volymen och spela så enkelt som möjligt för att ”det har ju alltid varit så”, 
även om det nu inte behövs längre. Detta gör det betydligt svårare för en basist att spela solo 
eftersom han nu måste sola på ett sådant sätt att det hörs vilka ackord det är han solar över 
eftersom ingen annan spelar bastonerna, samt även hitta på rytmiskt intressanta fraser/motiv. 

5.3.2 Rock 
En rockbasist förväntas till största delen kunna kompa genom att lägga bastoner till ackorden 
som spelas av gitarren/pianot. Han förväntas även kunna spela ihop med trummisen på ett 
sådant sätt att det blir en stabil grund för resterande medlemmar i gruppen att luta sig tillbaka 
på. Till skillnad från jazzbasister som spelar tillsammans med främst cymbalen eller hi-hat 
spelar man i rockmusik istället tillsammans med bastrumman. Solospel är inte lika viktigt 
eftersom gitarristen tar oftast hand om det. 
 

5.4 Driv/häng 
Att spela med driv eller häng handlar om en basists förmåga att kontrollera var på slaget tonen 
kommer. Han kan antingen spela bakom slaget (häng), på slaget (eng. In the Pocket) eller 
framför slaget (driv). Vi pratar om millisekunder i tid, men ändå tillräckligt för att det ska 
höras skillnad. Se fig.1 nedan. Spelar någon med häng medan någon annan spelar med driv, 
upplevs det att gruppen spelar ”otajt”. Var man ska spela beror på vilken genre man spelar i. 
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Fig.1 – Skiss över driv/häng. 
 
Kompar man jazz, vill man gärna driva på för att det då upplevs som att det ger bättre energi, 
spelar man hängigt upplevs det som att man ”sätter sig” och energin försvinner. Men spelar 
man solo, vill man gärna spela lite med häng för att få en kontrast till resten av bandet. 
 
I rocksammanhang och speciellt i fusion lägger man sig gärna mitt på slaget (In the Pocket), 
det ska vara så ”tajt som möjligt”. Man kan även lägga sig lite lite före bara för energins skull, 
men inte så mycket som ”framför slaget”. 
 

5.5 Förslag till fortsatt forskning 
Jag nämnde i inledningen att jag inte hade hittat någon tidigare forskning inom bassolon, 
varken inom någon speciell genre eller ens inom en viss genre. Det skulle vara intressant med 
en större studie i detta ämne, kanske mest för att jag själv är basist och gärna skulle vilja bli så 
bred som möjligt beträffande olika genrer. Hur spelas solon i Latin-genren? Är det någon 
skillnad mellan fusion och dansband beträffande solon (om det nu finns bassolon i de 
genrerna)? 
 

5.6 Sammanfattning 
Det finns en hel del skillnader och likheter mellan de olika genrerna. I jazz använder 
basisterna övervägande kontrabas fortfarande för att få det ”rätta soundet”. De basister som 
spelar jazz nuförtiden på kontrabas kan även spela elbas, men väljer i stället kontrabas 
eftersom det ”ska vara så”. På grund av detta är det därför inte aktuellt med t.ex. slap- eller 
plektrumspeltekniken vid kontrabasspel. Detta är självklart en sanning med modifikation, alla 
väljer naturligtvis inte kontrabasen bara för att de ska spela jazz, och andra väljer kontrabasen 
när de ska spela pop. Allt beror på vilket sound man vill ha. Tonmaterialet i sig är inte 
nödvändigtvis olika bara för att man väljer den ena eller andra speltekniken, även om det kan 
vara lite svårare att spela snabba fraser längst skalan med t.ex. slaptekniken. 

5.6.1 Skillnader 
Den största skillnaden mellan jazzsolona och rocksolona är att rocksolona innehåller till 
väldigt stor del enbart mollpenta/bluesskala, speciellt under hårdrocken, troligen för att rock 
kommer från blues och inte har utvecklats vidare. Tydliga exempel på det är Aeroplane, 
Atomic, Bassically och My Generation.  
 
I rocksolona spelas mestadels skala upp och skala ner, medan det i jazzsolona är större hopp, 
ackordsbrytningar och färgningar av ackorden, antingen enligt tonarten eller fritt (inom 
jazzens harmoniska logik med omharmoniseringar etc.). 
 
Ytterligare skillnader är approach notes, incirkling av toner, som används flitigt i jazzsolona 
men inte alls under rocksolona, samt även de kromatiska genomgångstonerna. Det är 
egentligen bara under solot i Mr. Big som det används genomgångstoner under rocksolona. 
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Låten Don’t Wanna Come Back av Mother’s Finest är mer en funk/fusion-låt och som namnet 
antyder – och som även nämns under genreavsnittet i bakgrunden – är fusion en blandning av 
rock och jazz, därför finns det lite ”jazziga” inslag av, i detta fall, den doriska skalan.  

5.6.2 Likheter 
Likheterna mellan jazz och rock är framförallt bluesskalan. Under blueslåtarna i jazz används 
skalan rätt flitigt, men även under de övriga solona ser man spår av den. Jazzen kommer ju 
också ursprungligen från blues men har utvecklats betydligt längre än rocken, med t.ex. 
betydligt mer avancerad harmonisk. Det är inte så mycket mollpenta under jazzsolona men 
det förekommer och det blir också då en likhet mellan rock och jazz, även om mollpentan 
används betydligt mer i rocksolona. 
 

5.7 Avslutning 
Genom att planka alla dessa solon och skrivit detta arbete har jag fått en väldigt bra inblick i 
solospel på bas ”in action”. Jag har fått bekräftat att väldigt mycket av det jag lärt mig 
teoretiskt på seminarier, lektioner, clinics etc. verkligen används i praktiken. CD-skivan som 
bifogas till detta arbete är från min konsert inom kursen, där jag försöker visa några av de 
saker man kan använda för att spela bassolon med samt även demonstrera förväntningarna av 
basister inom pop/rock och jazz. 
 
Som jag även nämnde i Förslag till fortsatt forskning, skulle det nog utan tvekan bli ännu mer 
bekräftat genom en större studie med ännu fler analyserade bassolon. Jag tror även att det 
skulle visa på fler, och framförallt tydligare, skillnader och likheter mellan genrerna om en 
större studie gjordes. 
 
Jag tänkte avsluta med ett litet citat: 

Plus, bass players are just so naturally AWESOME; we don't need solos to prove it! We are solid, 
creative, dependable and critical to the success of any band!!! (www.musicplayer.com). 
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Musiktermer 

Ackord 
Ett ackord består av tre terser (var tredje ton) staplade ovanpå varandra s.k. treklang. Läggs 
fler terser till ovanpå, får man s.k. ”färgningar” av ackorden. Följande exempel gäller för 
tonarten C-dur 

 
Med tre toner:                C         Dm       Em        F             G         Am      Bm-5      C 
Med fyra toner:          Cmaj7    Dm7     Em7    Fmaj7       G7       Am7    Bm7-5  Cmaj7 
 
Funktion:                        T         Sp        Dp        S              D         Tp          D7        T 
 
(förkortningar) T = Tonika 

Sp = Subdominant-parallell 
Dp = Dominant-parallell 
S = Subdominant 
D = Dominant 
Tp = Tonika-parallell 
D7 = Dominant7 utan grundton. Lägg till tonen G och du får 
         ackordet G9 (G-dur med tillagd liten sjua, F, och nia, A). 

 
Tonika är tonartens ”grundackord”, om tonarten är C-dur så är ackordet C-dur tonika. 
Subdominant är, som synes, fjärde ”steget” i tonarten osv.  

Färgningar 
I Jazz räknas en fyrklang (grundton, ters, kvint och sjua) som ett fullständigt ackord. 
Färgningar får man genom att, som tidigare nämnt, lägga till ytterligare terser ovanpå det. 
Man kan antingen färga inom tonarten eller färga fritt. 
 
Att färga ackordet inom tonarten innebär att man utgår från ackordets fyrklang oavsett vilken 
tonart det ingår i. Sedan lägger till terser från tonartens skala. Om man exempelvis utgår från 
C-durs skala och ska färga ett A7, så får man ren nia (B), ren elva (D) samt sänkt 13 (F). Ska 
man färga ett F#7, får man både sänkt nia (G) men även höjd nia (A), ren elva (B) samt sänkt 
13 (D). Ett ytterligare exempel kan vara D#dim7. Då får man maj7 (D) sänkt nia (E), ren nia 
(F) sänkt elva (G) samt ren 13 (C). 
 
Att färga fritt innebär att man inte nödvändigtvis utgår från tonarten. Detta gör man oftast på 
dominanter (C7, F7, Ab7 etc. etc.). På en ”ledande dominant” (7-ackord som leder till ett 
ackord en kvint ner) är det nästan en regel att man färgar med sänkt nia (på C7 – ett Db), och 
eftersom sänkt nia och höjd nia (Eb) är ”kusiner”, kan man använda båda dessa toner. Att 
alterera ett ackord innebär att man färgar med sänkt kvint (Gb), höjd kvint (G#), sänkt nia 
(Db) samt höjd nia (Eb). 
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Intervaller 

Tonnamn 
Avståndet mellan tonerna har olika namn, t.ex. från C till F kallas ”kvart” osv. 

 
                   C        D        E        F         G       A       B        C 
                 Prim             Ters              Kvint          Septim 
     Sekund    Kvart      Sext   Oktav 

Kromatik (upp) 
Mellan tersen och kvarten samt mellan septiman och oktaven är det bara en halv ton. Dessa 
kromatiska namn gäller för en skala som går uppåt i tonläge. 

 
                  C     Ciss     D     Diss      E       F     Fiss     G         Giss    A     Aiss     B         C 
                    (Mollters) 

Kromatik (ned) 
För neråtgående toner så heter tonerna följande: 

 
                   C       B     Bess    A         Ass     G    Gess     F         E      Ess      D   Dess       C 
                       (Mollters) 

Skalor 

Bebopskala 
En (i detta fall dominantisk) bebopskala består av en vanlig mixolydisk skala med en tillagd 
ton, den stora sjuan. I detta exempel visas en C-dominantisk bebopskala. 

 

Bluesskala 
En ”regelrätt” bluesskala består av en mollpenta med en tillagd ton – halvtonen mellan kvart 
och kvint, även kallad tritonus. Även i detta exempel är det en d-bluesskala. 

 
Till denna skala hör även två toner till som kallas för Blue Notes. Dessa toner ligger dels 
mellan moll- och durtersen och dels mellan den lilla och stora septiman. På t.ex. ett piano går 
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inte dessa toner att spela exakt, de närmaste tonerna blir durtersen samt den stora septiman. På 
bas och gitarr är det också lite krångligt, man måste bända strängen och eftersom bassträngar 
är så mycket tjockare än gitarrsträngar blir det extra svårt. På fiol, trombon, bandlös bas och 
övriga instrument där det inte finns fasta tonhöjder, går det däremot mycket bättre.  
 
Blue Notes härstammar från matematikern Pythagoras som tog frekvenserna på tonerna och 
staplade kvinter på varandra för att ”komma tillbaka till grundtonen”, men hamnade snett 
p.g.a. frekvensen. 
 
Ett korrekt stämt instrument kan bara spela rent i en tonart, men för att slippa stämma om 
använder man s.k. tempererad stämning på t.ex. piano, bas, gitarr etc. Det blir då en 
kompromiss från den korrekta stämningen, men i gengäld kan man spela i alla tonarter utan 
att stämma om. 

Kyrkotonarter 
Alla dessa skalor bygger i detta exempel på C-durskalan (den första, joniska). Nästa skala, 
dorisk, är i grund och botten en C-durskala fast med början på andra skalsteget, ett D etc. etc. 
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Mollpenta 
En mollpenta (förkortning för moll-pentatonisk) består av en mollskala utan sekund och sext. 
I detta exempel är det en d-mollpenta. 

 
 

Elektronik 
En passiv mick, även kallad single-coil, består av koppartråd som lindas runt en magnet 
(spole). Strängarnas vibrationer omvandlas av micken till elektriska signaler som skickas till 
förstärkaren där de förstärks och omvandlas till ljud. (Herrera, 2003) 
 
En aktiv mick, kallad humbucker, är i princip två passiva mickar bredvid varandra, där den 
ena micken är lindad i motsatt riktning. Den andra magneten är också satt i motsatt riktning. 
(ibid.) 
 
Vibrationerna från strängarna (inkl. alla störningar) plockas upp av båda mickarna och 
eftersom den ena micken är lindad i motsatt riktning, så nollas störningarna ut. Men eftersom 
magneten också är satt i motsatt riktning så förstärks de elektriska signaler som bildas i stället 
för att nollas ut. Man får mer ”output” och inga störningar. (ibid.) 
 
Ett vanligt fenomen, dock mer bland gitarrer med passiv elektronik, är att man kan få in t.ex. 
P3s topplista i mickarna på grund av att de, som tidigare sagt, är mer känsliga för störningar. 
Mickarna skickar sedan dessa störningar tillsammans med signalen från strängarna till 
förstärkaren. (ibid.) 
 
Preampen som sitter i en aktiv mick behöver en strömkälla för att fungera. Det finns två sätt, 
antingen med ett 9-voltsbatteri (det vanligaste) eller att förstärkaren kan driva preampen 
genom att man använder en stereokabel (se fig.1) i stället för den vanliga monokabeln (se fig. 
2). Skillnaden mellan dessa kablar är i detta fall att strömmen går genom ”ringen” (märkt R på 
fig. 1). EBS är ett bland flera märken på förstärkare som har den funktionen.  
 

   
fig. 1    fig. 2 

 
Kort sagt, har basen ett batteri så har den aktiva mickar. Har den inte ett batteri, så har den 
passiva mickar. 
 
Egentligen spelar inte aktiva eller passiva mickar någon roll för just själva solospelet 
beträffande fraser, tonval etc. Har man en bas så kan man spela solo. Har man en bra bas, så 
”svarar” instrumentet på ett helt annat sätt och bara det kan vara en inspiration, att basen 
”känns bra”. Har man aktiva mickar i stället för passiva blir det en renare signal till 
förstärkaren, med mindre störningar. Har man dessutom en bra förstärkare så låter basen 
bättre och även den är en inspirationskälla. Gitarristen Eric Johnson säger sig t.ex. kunna höra 
skillnader på olika batterier i sin distpedal, om man vänder kabeln åt andra hållet etc. etc.  
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Allt sammantaget så spelar det roll för utförandet av solospelet (och även spelet i övrigt), men 
inte för själva solot i sig. 

Syntbasar 
I jazzgenren så var det bland andra den amerikanska gruppen Weather Report (där den 
legendariske basisten Jaco Pastorius medverkade) och den kände pianisten Herbie Hancocks 
band The Headhunters som under 70- och 80-talet använde syntljuden som effekter på sina 
inspelningar. Dessa band hade dock fortfarande ”riktiga” basister. Det var mer när 
syntmusiken40 kom på 90-talet, med artister som Kraftwerk, Jean Michel Jarre, Robert Miles 
och Pet Shop Boys för att nämna några, som syntbasen började användas på inspelningar. 

                                                 
40 T.ex. Techno, Trance, Industri, House, Ambient, Syntpop etc. 
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