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Abstrakt

Syftet med arbetet är att utveckla min förmåga att utföra jazzimprovisation på gitarr genom att 

undersöka och jämföra olika utvalda övningsmetoder: att använda ackords-, led- och närmandetoner, att 

sjunga det man spelar samt hämta inspiration från andra jazzimprovisatörer. Jag kommer att undersöka 

var och en av dessa metoder individuellt för att slutligen jämföra och diskutera kring dem. I arbetets 

klingande delar improviserar jag över olika jazzstandards och utgår då ifrån de utforskade 

övningsmetoderna.

Efter att ha undersökt de tre övningsmetoderna har jag kommit fram till att det är mycket lärorikt att 

angripa ett så pass stort ämne som jazzimprovisation från olika håll. Metoderna skiljer sig åt samtidigt 

som de kompletterar varandra väl. Om man lär sig kombinera dem på ett balanserat vis när man 

improviserar har man kommit en bra bit på vägen mot att bli en bra jazzimprovisatör.

Förord

Jag vill rikta ett varmt tack till min handledare Tommy Lakso som med goda råd och material väglett 

mig i mitt arbete. Jag vill även tacka Glate Öhman, Jesper Rangemo, Elias Ortiz och Emil Johansson 

för hjälp vid inspelning av arbetets klingande delar. Slutligen vill jag uppmärksamma de gitarrlärare jag 

haft under mina år som student som på olika sätt inspirerat mig och påverkat min syn på hantverket 

gitarr. Tack till Hasse Johnzon, Kenneth Berrio Garcia, Magnus Josephsson, Leo Holmberg och Erik 

Weissglas.
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Inledning

Vare sig det gäller att skriva egen musik, tolka andra eller utveckla sig på ett instrument anser jag att 

improvisation är en av de viktigaste byggstenarna. Improvisation tar sig olika form i olika musikstilar 

men finns alltid där. Det kan handla om att genom anslag, ton och frasering sätta sin prägel på ett givet 

stycke eller ett solo där du väljer fritt bland toner, rytmik och dynamik. Jag har valt att i arbetet 

fördjupa mig inom traditionell jazzimprovisation, ett ämne som man kan ägna ett helt liv åt och ändå 

fortsätta utvecklas. 

Personlig bakgrund

Första gången jag kom i kontakt med jazz var när jag vid 19 års ålder började studera gitarr på 

Kaggeholms Folkhögskola. Min egen musikaliska bakgrund bestod mestadels av hårdrock och min 

erfarenhet av att spela med andra musiker var relativt liten. Termer som samspel, gehör och dynamik 

var jag ännu inte bekant med. När det nu var dags att lämna pojkrummet för att spela musik med riktiga 

människor öppnades en helt ny värld för mig. Jag lät mig influeras av andra musiker i min klass och 

började studera genres som jag var relativt obevandrad i såsom funk, blues, soul och pop. Jag minns det 

som en väldigt inspirerande tid och jag strävade hela tiden efter att lära mig så mycket som möjligt. 

Sakta men säkert började jag bredda mig genremässigt, men så under mitt andra och sista läsår 

ändrades det. Min gitarrlärare Hasse Johnzon introducerade mig för jazz, och resten av min tid på 

Kaggeholms Folkhögskola var det allt jag ägnade mig åt. Jag började lyssnade på fantastiska 

improvisatörer såsom John Scofield, Miles Davis, Joe Pass, Larry Carlton m.m. Efterhand som jag 

lyssnade på och härmade dessa musiker slog det mig att deras enorma arsenal med idéer och fraser 

aldrig verkar ta slut. Var fick de allt ifrån? Själv satt jag och övade skalor och fraser dag som natt men 

kände aldrig riktigt att jag kom framåt. När det var skarpt läge och dags att använda min kunskap inom 

improvisation kände jag mig låst och enkelspårig.

Nu har jag blivit 28 år gammal och har de senaste fem åren återgått till att utveckla min genrebredd så 

mycket som möjligt. Jazzen har hamnat lite i skymundan men jag känner fortfarande att kunskapen jag 

besitter följer med mig och påverkar mitt gitarrspel oavsett genre. Jag inser själv att jag aldrig kommer 

bli någon stor och erkänd jazzgitarrist, men det är heller inte min ambition. För mig är jazzen mer ett 

verktyg att plocka fram när det behövs, vare sig det handlar om att lägga till en extra ”krydda” på ett 
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bluessolo eller spela ”All the things you are” som mingelmusik på en bröllopsfest. Något jag däremot 

vill understryka är att jag aldrig hade uppnått den harmoniska och teoretiska förståelsen som jag idag 

besitter om det inte vore för mina kunskaper inom jazzgitarr. Anledningen till att jag väljer att fortsätta 

där jag slutade efter mina folkhögskoleår är känslan av att jag har mycket mer att hämta när det 

kommer till jazz. Jag har alltid levt efter mottot att man aldrig kan lära sig för mycket av något, och 

därför vill jag nu komplettera mina tidigare kunskaper med nya idéer och förhållningssätt.

Syfte och frågeställningar

Syftet med arbetet är att utveckla min förmåga att utföra jazzimprovisation genom att undersöka och 

jämföra olika utvalda övningsmetoder. 

För att uppnå detta har jag kommit fram till följande forskningsfrågor:

• Vad kan jag lära mig av var och en av de utvalda övningsmetoderna?

• Vilka likheter och skillnader finns mellan de utvalda övningsmetoderna?
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Om improvisation

För att få en djupare inblick i vad jazzimprovisation verkligen innebär tänker jag börja med att 

redogöra för begreppet improvisation (i ett musikaliskt sammanhang). 

Enligt Nationalencyklopedin:

I musiksammanhang en ofta använd benämning på det oförutsedda, oplanerade och 

spontana i ett musikaliskt framförande1

Enligt Encyclopedia Britannica (fritt översatt):

(...)oförberett komponerande eller fritt framförande av en musikalisk passage, oftast på 

ett sätt som överensstämmer med vissa stilistiska normer men är fristående från en 

specifik musikalisk text2

Enligt Bonniers Musiklexikon: 

(...)musik som skapas under själva framförandet. Improvisationen kan utgå från en 

harmonisk eller melodisk grund, en formtyp eller vara helt fri. Den har stor betydelse i så 

gott som all musik, i synnerhet inom jazzen där improvisation är helt grundläggande.3

Enligt Sohlmans Musiklexikon:

Vi brukar låta ordet avse mer eller mindre oförberett musikaliskt nyskapande, som äger 

rum samtidigt som musiken uppförs.4

Min sammanfattning av dessa beskrivningar är att improvisation är något som till stor del sker i 

stunden, samtidigt som själva innehållet ofta är reglerat till vad som är stilistiskt korrekt. Man kan 

jämföra det med att föra en muntlig dialog då du använder ord och fraser för att få fram information. 

Du väljer i stunden vilka ord och meningsuppbyggnader du vill använda för att på bästa sätt förmedla 

det du vill ha sagt. Beroende på vem du för dialog med, t.ex. ditt barn, din chef eller din bäste vän, 

1 NE.se, läst: 6:e Januari 2015
2 Britannica.com, läst: 6:e Januari 2015
3 Bonniers Musiklexikon, 2003, s. 221
4 Sohlmans Musiklexikon, 1976, s. 547

6



anpassar du ditt språk. Ju större ordförråd du besitter desto enklare kan du kommunicera i olika 

situationer. 

Det finns oändligt med regler och normer för hur traditionell jazz bör spelas och en jazzmusiker kan 

ägna hela sitt liv åt den teoretiska delen av genren och ändå inte lyckas täcka allt. Jazzimprovisation är 

alltså, precis som improvisation i stort, beroende av sitt sammanhang. Skalor, ackord, frasering, 

överlagringar, altereringar m.m. är exempel på byggstenar som jazzimprovisation består av. Den 

spontana aspekten inom jazzimprovisation går ofta ut på hur man väljer att kombinera dessa byggstenar 

för att skapa något i stunden. Liksom all övrig musik handlar det till stor del om genrekännedom, något 

som man skaffar sig genom att studera regler och strukturer men även genom att lyssna på musikarvet. 

Givetvis handlar jazzimprovisation om så mycket mer än bara teoretiska färdigheter. Daniel Nolgård 

delar med sig av sin syn på ämnet i sin bok ”Jazzpiano”:

 ...när man läser jazzläromedel kan man få den felaktiga bilden att färdigheter i 

improvisation är detsamma som den teoretiska förmågan att kombinera ihop rätt skala 

med rätt ackord. Läromedlen är i detta avseende begränsade eftersom bara två av de 

musikaliska parametrarna tränas (melodi och harmoni)...I sämsta fall kan teoretisk 

improvisationsträning leda till att man stänger av sin gehörsmässiga intuition och istället 

räknar ut vilka skalor som passar till ackorden. I bästa fall leder den teoretiska träningen å

andra sidan till att man fyller på sitt förråd av musikaliska intryck som man sedan kan 

omsätta med hjälp av sin intuition5

Nolgård poängterar faran i att låsa fast sig i den teoretiska aspekten av jazzimprovisation och glömma 

bort att i stunden lyssna och känna. Jag, som själv har haft problem med den delen, kan inte annat än att

hålla med. Det finns en mängd andra aspekter inom jazzimprovisation förutom teorin som man bör 

lägga fokus på. Samspel, impulser, sound, frasering, ton och dynamik är bara några exempel.

Material/Inspiration

I mitt sökande efter material har jag rådfrågat min handledare Tommy Lakso, använt mig av Internet 

samt gått igenom den litteratur och kunskap jag själv samlat på mig under mina år som 

5 Nolgård, D., Jazzpiano, 2004, s. 80
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gitarrstuderande. Det finns gott om böcker, artiklar och videos som handlar om just jazzimprovisation 

och därför ligger utmaningen inte i att hitta informationen utan snarare i att välja ut det jag anser viktigt 

och relevant för mig.

Min ambition med arbetet är att undersöka improvisationsmetoder som passar just mig och mina egna 

förutsättningar när det handlar om jazzgitarr. Jag har som redan nämnts en hel del erfarenhet inom 

ämnet, men vill nu hitta nya infallsvinklar som jag inte studerat tidigare. Att spela rätt skalor över rätt 

ackord, att lära mig fraser utantill, att använda mig av överlagringar och att alterera dominanter är 

exempel på metoder som jag är van att använda mig av. Målet med mitt materialsökande är således att 

hitta inspiration till andra improvisationsmetoder som jag genom åren antingen ignorerat eller helt 

missat.

Ett exempel på en källa som jag har haft stor användning av i mitt arbete är ”Mel Bay's Complete Book 

of Jazz Guitar Lines & Phrases”, skriven av Sid Jacobs, framstående jazzmusiker, teoretiker och lärare 

på Musicians Institute (L.A). Jag hade förmånen att undervisas av Sid under mina tre månader långa 

studier på M.I. och inspirerades av hans sätt att behandla jazzimprovisation. 

Improvising is an art. The ability to articulate your ideas clearly is a craft, When you 

connect your ideas creatively and extemporaneously, the craft is elevated to art. 

Improvisation is the art of jazz6

Jacobs beskriver förmågan att överföra dina idéer till ditt instrument som ett hantverk. Först när man 

behärskar hantverket kan man utveckla den konst som är jazzimprovisation. Bokens huvudfokus läggs  

på att utveckla sin arsenal med otaliga mängder fraser och idéer. Principen är att först lära sig de 

beståndsdelar som jazzimprovisation består av för att sedan med hjälp av dessa utveckla sitt eget sätt att 

uttrycka sig. 

Ytterligare en källa som jag har haft stor användning av, både i arbetet och när det gäller min egen 

utveckling på instrumentet gitarr är Mick Goodrick's bok ”The Advancing Guitarist”. Boken är inte 

endast inriktad mot jazz utan fungerar snarare som en guide till hur man med hjälp av olika 

förhållningssätt kan angripa hantverket gitarr. 

6 Jacobs, S., Mel Bay's complete book of jazz guitar lines & phrases, 1996, s.6

8



This is a do-it-yourself book. It's not a method book. You supply the method; you do it 

yourself. I may make some suggestion along the way – point out some things that seem 

important or relevant. But what you do is entirely your own business; it's totaly up to 

you.7

Goodrick förtydligar att syftet med hans bok är att läsaren själv ansvarar för sin egen utveckling. Han 

har en hel del åsikter om vad man bör prioritera, men det är upp till läsaren att bestämma vilka metoder 

och arbetssätt som är viktiga för just dig. På så sätt skiljer sig Goodrick's bok från en stor del av den 

litteratur jag själv studerat inom ämnet. Allt som oftast är direktiven för hur man bör arbeta relativt 

strikta och man gör tydlig skillnad mellan rätt och fel. Det är just därför jag anser ”The Advancing 

Guitarist” vara en av de mest givande böckerna inom gitarrpedagogik som jag känner till, förutsatt att 

man är mogen nog att göra egna val under sin inlärning. 

Slutligen vill jag uppmärksamma min största inspirationskälla när det det handlar om jazz, men också 

gitarr generellt: John Scofield som, enligt mig, har ett helt unikt sätt att uttrycka sig på sitt instrument. 

Vare sig det handlar om traditionell jazz, gospel, fusion eller gammal hederlig blues hör man direkt när 

det är han som spelar. Att behärska jazzimprovisation så pass bra att man, precis som Scofield, kan ta 

ut svängarna och sätta sin egen prägel på konstformen är något jag verkligen beundrar. Att våga 

experimentera, testa gränser för vad som är möjligt och samtidigt göra jazzmusiken med all sin historia 

rättvis är långt ifrån självklart, men Scofield gör det med den äran.

7 Goodrick, M., The advancing guitarist, 1987, s. 5
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Metod

För att kunna genomföra min forskning har det krävts en hel del egen tid med gitarren. Det viktigaste 

för mig personligen med det här arbetet är att jag själv ska behärska de metoder och tankesätt som 

behandlas och därför har mitt eget övande varit i fokus under i stort sett hela processen. Jag har gjort ett 

medvetet val att inte alls beröra en av jazzens allra viktigaste faktorer, nämligen (som tidigare nämnt) 

samspel. Självklart ska jazz, liksom de allra flesta musikstilar, spelas tillsammans med andra musiker, 

men mitt arbete berör endast den del av jazzimprovisation man kan utveckla själv, med stort fokus på 

tonmaterial och frasering.

De olika övningsmetoder jag har valt att undersöka är:

• Att använda sig av ackords- led- och närmandetoner.

• Att spela det man sjunger.

• Att hämta inspiration från andra jazzimprovisatörer. 

Jag kommer att angripa dessa övningsmetoder var för sig, för att slutligen jämföra och diskutera kring 

dem. Min arbetsprocess kommer bestå av övningar som jag stöter på i mitt material, samt även i att 

utveckla egna övningar med mitt material som utgångspunkt. Ytterligare ska jag  reflektera över och 

applicera utvalda tankar och idéer samt slutligen lyssna på och analysera en hel del musik. 

För varje övningsmetod ska jag även spela in klingande delar där jag använder det jag lärt mig och  

improviserar över olika jazzstandards. Ackompanjemanget är inspelat i förväg och består av bas och 

trummor. 
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Arbetsprocessen

Nedan följer en beskrivning av hur jag utforskade de utvalda metoderna.

Ackords-, led- och närmandetoner

Inom jazz kan man ofta stöta på låtar med extremt många och snabba ackordsbyten. Att kunna 

visualisera ackorden över gitarrhalsen samtidigt som man improviserar över dem är av största vikt och 

något som tar lång tid att utveckla. Det är när man hör den bakomliggande harmoniken i de fraser som 

improvisatören ger ifrån sig som jazz i mitt tycke blir som mest intressant.

Något jag själv vid upprepade tillfällen fått lära mig och något som nämns i de allra flesta böcker om 

jazzimprovisation, är vikten av att känna till var du hittar tersen och sjuan i alla ackord du improviserar 

över. Dessa två ackordstoner är de som verkligen definierar ackordets karaktär. Tersen avgör om det är 

ett moll- eller durackord samtidigt som sjuan avgör om det är ett dominant- eller majackord. Som redan 

nämnts är det här något jag stött på tidigare och mina teoretiska kunskaper inom ämnet är sedan innan 

relativt omfattande. Däremot har jag genom åren försummat det praktiska tillämpningen av teorin och 

därför bestämde jag snabbt att det var där jag ville börja.

Liksom med de allra flesta inlärningsprocesser upptäckte jag snart vikten av att skynda långsamt. Att 

lära sig att snabbt hitta rätt i alla tonarter över hela gitarrhalsen är något som tar tid. Det är mycket 

information att bearbeta och det finns inga genvägar. Sid Jacobs tar upp konceptet i sin bok ”Mel Bay's 

complete book of jazz guitar lines & phrases”.

Another important aspect of fingerboard harmony is knowing all the locations of the 
important chord color tones, the third and the seventh of any chord.8

Här presenterar han också en en enkel övning som jag utgått ifrån under min egen inlärning. 

8 Jacobs, S., Mel Bay's complete book of jazz guitar lines & phrases, 1996, s.10
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Övningen utgår ifrån den allra vanligaste ackordföljden inom jazz: II-V-I. Exemplet ovan är skrivet i 

C-dur och börjar därför på ett Dm7. Det man man i praktiken arbetar med är vad som kallas ledtoner 

och måltoner. Sjuan i Dm7 (C) fungerar som en ledton till måltonen, som blir tersen i G7 (B). Samma 

princip upprepas sedan när man leder sjuan i G7 (F) till tersen i Cmaj7 (E). Övningen i sig kan verka 

relativt simpel men utmaningen ligger i att, som tidigare nämnts, hitta dessa ackordstoner i samtliga 

tonarter i alla möjliga positioner på gitarrhalsen.

Efter hand som jag arbetade med den här övningen upptäckte jag att mitt sätt att se på gitarrhalsen sakta 

men säkert förändrades. Att snabbt kunna lokalisera tersen och sjuan medför också att det blir relativt 

enkelt att hitta resterande toner i ackordet, som till exempel grundton och kvint. 

Som nästa steg föll det sig naturligt att använda ledtoner till att göra musik. Garrison Fewell, hyllad 

amerikansk jazzmusiker samt pedagog vid Berkley College of Music beskriver fenomenet på följande 

sätt:

A guide-tone line is a melodic series of notes outlining the movement or resolution 
between chords in a harmonic progression. The most effective guide-tone lines contains 
notes that resolve chromatically or by whole step from chord to chord. When guide-tone 
lines are used to connect melodic ideas in a solo, musicians call this ”making the 
changes”9

Fewell menar alltså på att ledtoner är till för att understryka rörelsen i den harmonik man improviserar 

över. Han presenterar fyra olika sätt att använda sig av ledtoner när man improviserar. Nedan har jag 

använt mig av dessa och skapat egna fraser över II-V-I i C-dur. 

Direct Approach

Det mest självklara tillvägagångssättet är att som i nedanstående exempel avsluta takten med en ledton 

som löses upp till måltonen vid ackordsbytet. Detta kallar Fewell för ”direct approach”.

9 Fewell, G., Jazz Improvisation for Guitar (A Melodic Approach), 2005, s. 82
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Indirect Approach

Att lägga in en extra ton emellan ledtonen och måltonen kallar Fewell för ”indirect approach”.

Chromatic Approach

”Chromatic Approach” påminner om ”Indirect Approach” med den enda skillnaden att tonen som 

spelas emellan led- och målton är bestämd, och ska vara ett halvt tonsteg under måltonen. Tonen, som 

ofta kallas närmandeton, ringar tillsammans med ledtonen in måltonen för att ytterligare förtydliga 

rörelsen i harmoniken.

Double-Indirect Approach

Även kallad ”double-chromatic approach” och innebär att ledtonen efterföljs av två närmandetoner som

kromatiskt leder upp till måltonen.

Fewell har här, likt en matematiker, kommit på olika formler för hur man kan improvisera över olika 

ackordbyten med hjälp av ackords-, led- och närmandetoner. Ovanstående exempel är, liksom Fewells 

egna, skrivna så att ledtonen alltid är sjuan i ackordet och leder till tersen i nästa ackord. Nästa steg i 

min process blev att applicera dessa tekniker på andra ackordstoner än bara tersen och sjuan. Detta är 

något som Daniel Nolgård tar upp i sin bok ”Jazzpiano”. I avsnittet om improvisation går han igenom 

hur man kan använda sig av mål- och närmandetoner med samtliga toner i ackordet man 
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improviserar över. Han fokuserar inte, till skillnad från Fewell, på hur man använder sig av ledtoner för

att förtydliga ackordsbyten utan behandlar mer varje ackord för sig. 

Det är min bestämda uppfattning att en bra improvisation är detsamma som en verklig 

komposition och inte har en förutbestämd väg genom givna ackordsanalyser med hjälp av

helt eller delvis memorerade fraser. En bra improvisation är inte heller ett resultat av 

chanstagning eller tur. Den är som all annan komposition ett resultat av musikerns 

estetiska val10

Nolgård understryker att improvisation handlar om att göra egna val i stunden, utan att vare sig 

chansa eller spela memorerade fraser. Med det i åtanke tog jag mig an en övning som beskrivs i 

kapitlet. Den handlar om att komponera/improvisera melodier över en vanlig ackordsföljd med hjälp 

av mål- och närmandetoner. Nedan följer ett exempel för hur det kan gå till.

Min utvalda ackordsföljd är de fyra första takterna i Victor Youngs klassiska jazzstandard ”Stella by 

Starlight”.

Nästa steg är att bestämma måltoner för varje ackord.

Slutligen kompletteras måltonerna med olika kombinationer av närmandetoner.

10 Nolgård, D., Jazzpiano, 2004, s. 80
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I musikexempel 1 improviserar jag över jazzstandarden ”Blues for Alice” och använder mig av det jag i

ovanstående avsnitt har lärt mig. Nedan har jag även noterat de åtta första takterna av improvisationen 

för att tydliggöra min användning av ackords-, led- och närmandetoner.

Att spela det man sjunger

Många erkända jazzmusiker har för vana att sjunga samtidigt som de improviserar på sitt instrument. 

Tanken med det är att improvisationen ska utgå från de melodier och fraser man hör i sitt huvud när 

man spelar och inte bara bestå av inövade mönster som sitter i muskelminnet. 

En viktig aspekt att ta hänsyn till när man utforskar den här formen av teknik är vikten av att känna sig 

bekväm med att röra sig över hela gitarrhalsen. Det spelar ingen roll hur många idéer och melodier du 

har inom dig om du inte har den kunskap som krävs för att snabbt överföra dem till ditt instrument. 

Därför insåg jag tidigt i arbetsprocessen att mina utvalda övningar inte bara ska omfatta att spela det jag 

sjunger, utan även utveckla min förmåga att röra mig fritt över hela gitarren. I slutändan handlar det om 

att så mycket som möjligt förkorta tiden mellan att en idé uppstår och att den realiseras i ett 

framförande.

Att hitta kreativa övningar för att utveckla den här metoden är svårt. När jag till en början satt mig ner 

med min gitarr och prövade mig fram upptäckte jag snart att mitt gitarrspel inte förändrades nämnvärt 
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bara för att jag sjöng med i fraserna. Eftersom jag inte på något sätt förändrade mitt förhållningssätt till 

mitt gitarrspel visste jag hur det skulle låta redan innan jag spelade tonerna. Mina inövade mönster och 

strukturer fanns där även om jag försökte tänka bort dem, vilket gjorde det svårt att uppfylla syftet med 

metoden: att kunna spela det man sjunger, inte sjunga det man spelar. 

I min strävan att förändra mitt förhållningssätt till att spela gitarr vände jag mig till Mick Goodrick och 

hans bok ”The Advancing Guitarist”. Boken är perfekt för den som vill utveckla nya sätt att förhålla sig 

till instrumentet och inte fastna i gamla mönster. En metod som jag snabbt insåg skulle vara till stor 

hjälp var att begränsa mig i mitt improviserande. Ett exempel på hur man kan göra det är att bara 

använda sig av en enda gitarrsträng med bara ett finger.

Why would you play up and down one string with only one finger? Because you'd learn 

things that can't be learned any other way. This type of approach is what I call 

”disadvantage exercises”. By deliberately working within the confine of a particular 

limitation (i.e., only one finger or two or three), we can learn much...”11

När jag testade detta i praktiken blev det väldigt tydligt att mitt improviserande blev mer spontant och 

oberäkneligt. När jag samtidigt försökte sjunga med kände jag efter ett tag hur mycket enklare det blev 

att hitta naturliga melodier och fraseringar. Att bara spela på en sträng med ett finger medför att jag 

måste spela betydligt simplare än vad jag är van vid men för första gången i mitt liv kände jag att jag 

hade möjlighet att applicera idéer som uppstod i mitt huvud till mitt gitarrspel. Som nästa steg kändes 

det naturligt att utöka mina valmöjligheter på gitarrhalsen. Jag valde därför att göra ett schema för hur 

det hela skulle fortgå. För att göra den här typen av övning så effektiv som möjligt är det viktigt att 

arbeta metodiskt och konsekvent. Nedan följer schemat som jag förhöll mig till.

Antal fingrar

1 finger (pekfinger)

Strängar

1 sträng

Tid

5 min/sträng

1 finger E och B-sträng 5 min

1 finger B och G-sträng 5 min

1 finger G och D-sträng 5 min

1 finger D och A-sträng 5 min

1 finger A och E sträng 5 min

11 Goodrick, M., The Advancing Guitarist, 1987, s. 

11 16



2 fingrar (pek, lång) 1 sträng 5 min/sträng

2 fingrar E och B-sträng 5 min

2 fingrar B och G-sträng 5 min

2 fingrar G och D-sträng 5 min

2 fingrar D och A-sträng 5 min

2 fingrar A och E sträng 5 min

3 fingrar (pek, lång, ring) 1 sträng 5 min/sträng

3 fingrar E och B-sträng 5 min

3 fingrar B och G-sträng 5 min

3 fingrar G och D-sträng 5 min

3 fingrar D och A-sträng 5 min

3 fingrar A och E sträng 5 min

4 fingrar (pek, lång, ring, lill) 1 sträng 5 min/sträng

4 fingrar E och B-sträng 5 min

4 fingrar B och G-sträng 5 min

4 fingrar G och D-sträng 5 min

4 fingrar D och A-sträng 5 min

4 fingrar A och E sträng 5 min

Det kom att bli en mycket tidskrävande övning, inte minst med tanke på att alla tonarter ska täckas. 

Ovanstående schema är 3 timmar och 40 minuter långt, vilket alltså är tiden jag lade ner på varje tonart. 

Självklart fördelade jag ut min övningstid för att bli så effektiv som möjligt. Jag har svårt att sitta flera 

timmar i sträck med samma typ av övning och samtidigt upprätthålla fokus. Av erfarenhet vet jag att 

jag utvecklas mer om jag fördelar mina timmar över en längre tidsperiod än om jag ”plöjer” igenom allt 

i ett svep. När jag kände mig redo att gå vidare upplevde jag själv att mycket hade förändrats, 

framförallt vad gäller min syn på gitarrhalsen. För att kunna lära sig hitta överallt samt snabbt kunna 

transponera ackord och melodi till olika tonarter är det vanligt att dela upp skalorna man vill använda i 

diagonala boxar på gitarrhalsen, något jag arbetat med mycket under åren. Det är ett bra system att 

kunna men det kan också innebära att man omedvetet låser in sig i dessa boxar. Därför är det viktigt att 

även arbeta med skalor vertikalt, som man tvingas göra om man väljer att begränsa sig som jag gjort i 

ovanstående övning. Nedan ser vi ett exempel på hur man kan spela en dur-skala på två helt olika sätt 

även om man startar från samma punkt. De röda markeringarna motsvarar dur-skalans grundton.
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En annan viktig aspekt att fundera över när spelar man det man sjunger är fraseringen. När man endast 

improviserar med sin gitarr har man egentligen inga begränsningar för hur man kan formulera en fras. I 

mitt fall leder det ofta till att jag spelar alldeles för mycket. 

Among the many approaches to jazz improvisation, one of the most common methods is 

to practice scales and modes as the basis for improvising over standard chord 

progressions. This can sometimes lead to an ailment called ”scale-itis.” Symptoms of this 

affliction are heard from guitarists who overplay in an attempt to impress fellow fretmates 

with there rapid-fire agility, running scales up and down the neck faster than the speed of 

sound12

Garrison Fewell beskriver här på ett humoristiskt vis vad jag menar. Att spela snabbt och använda sig 

av många toner räcker inte för att göra en improvisation intressant. Man måste lära sig att frasera på ett 

naturligt sätt, och det är där som sången kommer in i bilden. När man sjunger måste man då och då 

stanna upp för att andas, vilket innebär att man tvingas lägga in pauser i sin improvisation. Det medför 

ett helt annat flöde i det man spelar. Även om det bara handlar om tystnad är det enligt mig minst lika 

viktigt för improvisationen att veta när man ska pausa som när man ska spela. Man kan formulera det 

som att man ”spelar” pauserna, d.v.s. man gör i stunden ett konstnärligt val att avvakta.

Ytterligare en faktor med den här improvisationsmetoden, som överraskade mig under min övning, var 

12 Fewell, G., Jazz Improvisation for Guitar (A Melodic Approach), 2005, s. 11
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att mina rytmiska idéer förändrades. Det verkar som om jag har lättare att variera den rytmiska delen i 

mitt improviserande när jag har rösten som instrument istället för gitarren. Däremot kände jag att det 

var svårt att variera sina val av intervaller med sången som instrument. Allt som oftast höll jag mig till 

små intervaller i skalan såsom sekunder och terser, vilket gav en ganska förutsägbar improvisation rent 

tonmässigt. Därför bestämde jag mig för att ägna nästa övning åt att utveckla min förmåga att sjunga 

och spela intervaller, stora som små. 

I mitt sökande efter material och inspiration hittade jag en instruktionsvideo med en av mina allra 

största förebilder inom gitarr: John Scofield. Här pratar han om sin egen syn på improvisation och de 

olika tekniker han använder. Till en början handlar det mycket om att kunna sina skalor utan och innan 

men efterhand går han över till lite mer filosofiska tankegångar. Han beskriver improvisation som 

något ytterst personligt och understryker hur viktigt det är att höra det man spelar i sitt huvud innan 

man applicerar det på sitt instrument. På så sätt blir musiken mer spontan och personlig än om man 

bara använder sig av sina tekniska färdigheter och låter fingrarna vandra fritt utan att dra nytta av sitt 

gehör.

...so it´s not just your fingers doing the walking, you know you gotta hear this stuff. It's 

not doing you any good at all if you can't imagine the sound before you actually play 

it...13

För att undvika att endast spela skalor upp och ner när man vill ta sig från punkt A till punkt B på 

gitarrhalsen brukar Scofield begränsa sig till att endast använda sig av ett diatoniskt intervall åt gången 

när han övar improvisation. I videon demonstrerar han metoden genom att med endast diatoniska sexter 

improvisera över Cmaj7.14 

Dessa två förhållningssätt valde jag att slå ihop till en övning som går ut på att begränsa mig till ett 

enda diatoniskt intervall i taget och samtidigt i förväg försöka höra mina fraser innan jag spelar dem. 

Precis som tidigare utgår min improvisation från det jag sjunger, vilket gör att att jag blir bekväm med 

hur de olika intervallen låter både i mitt huvud och med rösten. Som tonmaterial i övningen valde jag 

att hålla mig till de sju kyrkotonarterna och nöjde mig till en början med att öva helt utan 

bakgrundsharmonik. Syftet med övningen är att lära sig höra skillnaden på hur t.ex. en dorisk och eolisk 

skala låter samt att utveckla förmågan att känna igen de olika intervaller som finns i skalan. Till 

13 Scofield, J., John Scofield on Improvisation, 2000, 34:30
14 Scofield, J., John Scofield on Improvisation, 2000, 38:45
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skillnad från min förra övning, där jag skrev ett tidsschema, valde jag efterhand att hålla den här relativt 

öppen och sporadisk. Till en början hade jag som ambition att metodiskt gå igenom ett intervall i taget 

till var och en av de sju kyrkotonarterna där jag utgick ifrån C som grundton. Först improviserade jag 

med bara diatoniska sekunder med tonerna ifrån C jonisk. Sedan fortsatte jag med terser i samma skala 

och arbetade mig uppåt ända till oktaver. Därefter var det dags att på samma sätt ta sig an C dorisk, C 

frygisk, C lydisk och så vidare. Efter att ha spenderat ett par timmar om dagen i en dryg vecka tröttnade 

jag på den här typen av systematisk övning. Jag bestämde där och då att tumma lite på reglerna och 

tillåta mig själv att hoppa lite mellan tonarter och intervaller. Jag kunde vakna upp en morgon och 

tänka: ”Idag är en bra dag för lite Bb mixolydisk”, och då fick det helt enkelt bli så. Den här typen av 

inlärning är, precis som de allra flesta, något som man aldrig kan sluta utveckla och därför är det 

omöjligt att bli ”färdig” med den. Efterhand som jag lät övningen fortgå på detta sätt kom också 

utvecklingen, och gör så fortfarande idag.

I musikexempel 2 improviserar jag över jazzstandarden ”Autumn Leaves”. Jag använder mig av de 

färdigheter jag utvecklat i ovanstående avsnitt, vilket självklart innebär att jag även sjunger samtidigt 

som jag spelar.

Att hämta inspiration från andra jazzimprovisatörer

Att lyssna på, härma och analysera andra jazzmusiker är ett effektivt sätt att samla på sig fraser och 

idéer. Det var Sid Jacobs som under en mycket inspirerande föreläsning på M.I. fick mig att vilja 

utforska detta närmare.

We learn to speak by imitation. We use an existing language to express our thoughts. It 
is no different for the improviser, using and connecting phrases from an existing idiom. 
If we substitute the term ”line” with sentence and ”improvisation” with conversation, 
we de-mystify the process.15

Jacobs jämför att lära sig improvisera med att man lära sig prata. Språkets regler och uppbyggnad 

finns redan där och till en början lär man sig genom att lyssna på och imitera andra. Därför valde jag 

att 
15 Jacobs, S., Mel Bay's Complete Book of Jazz Guitar Lines & Phrases, 1996, s. 6
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fortsätta min arbetsprocess med att lyssna till och noggrant analysera inspelningar med 

jazzimprovisatörer som jag själv ser upp till. Det handlar inte om att kopiera någons spelstil utan 

snarare att inspireras av andras sätt att tänka och applicera det på sitt eget gitarrspel. Med tanke på hur 

många fantastiska jazzmusiker som finns blev min första uppgift att välja ut några att fördjupa mig i. 

Jag bestämde mig för att begränsa mig till två stycken: Wes Montgomery och Joe Pass, båda gitarrister. 

Jag är fullt medveten om att man skulle kunna skriva hela böcker om var och en av dessa två jazzikoner 

och deras spelsätt. För att begränsa mig ytterligare har jag därför koncentrerat mina analyser på val av 

tonmaterial, frasering samt särskilda karaktäristiska drag för personen i fråga. 

Wes Montgomery 

(1923.03.06 – 1968.06.15)

En av sin tids mest tongivande jazzgitarrister som har influerat en mängd av dagens stora såsom Pat 

Martino, George Benson, Pat Metheny m.m. Efter att ha spenderat ett par kvällar med att bara ligga ner 

och lyssna till Montgomerys musik började jag så småningom analysera hans spelstil. Det första som 

slog mig var Montgomerys förmåga att improvisera över ackordsbyten på ett naturligt sätt. Oavsett hur 

komplex harmoniken i bakgrunden är känns hans val av tonmaterial självklart. Montgomery hade även 

en förkärlek till att använda sig av oktaver på gitarren, vilket blir tydligt i många av hans inspelningar. 

Ett exempel på just det är hans solo i ”Musty” från skivan ”Movin': The Complete Verve Recordings”, 

där han faktiskt aldrig går ifrån det konceptet.16 Numera är det ett välkänt knep för dem som vill addera 

ytterligare en dimension i sitt improviserande, men han var definitivt före sin tid och förknippas ofta 

med just den typen av gitarrspel. För att på ett djupare plan kunna förstå Montgomerys förhållningssätt 

till improvisation har jag i nedanstående notexempel plankat ett av hans många inspelade solon. 

16 Montgomery, W., Movin': The Complete Verve Recordings, 2011, spår 19: Musty, 00:55–02:20
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Mitt utvalda solo är från albumet ”Boss Guitar” och hans version av jazzstandarden ”Days of Wine and

Roses”.17 Här visar Montgomery prov på fantastisk känsla för melodi och harmonisk medvetenhet. En 

metod som Wes använder sig flitigt av, både i ovanstående exempel och i sitt improviserande generellt,

är användandet av så kallade överlagringar. Ett exempel på det är mot slutet av takt fem och början av 

takt sex där han tydligt spelar en Dm-treklang (tonerna D, F och A) över ett Gm7. Montgomery väljer 

alltså bort det mest självklara (och något förutsägbara) tonmaterialet som givetvis är ackordstonerna i 

ett Gm7 (G, Bb, D och F) för det lite mer oväntade. Att, som i just det här exemplet, spela ett Dm över 

ett Gm7 är inte speciellt uppseendeväckande eftersom två av tonerna i ett Dm (D och F) också återfinns

i ett Gm7. Tonen A däremot gör det hela lite mer intressant eftersom den färgar det underliggande 

Gm7-ackordet till ett Gm9. Ytterligare ett exempel på Montgomerys användning av överlagringar är i 

mitten av takt 24 där han tydligt spelar en Db-treklang över ett Eb7. Tonerna i Db (Db, F och Ab) 

färgar det underliggande Eb7-ackordet till ett Eb11 (Db=sjuan, F=nian, Ab=elvan). Det går ju givetvis 

att spekulera hur Montgomery själv resonerade i dessa fall. Det kan mycket väl vara så att han inte var 

medveten om att han spelade en Dm-treklang över Gm7 utan helt enkelt tänkte Gm9 rakt av. Båda 

tankesätten fungerar, själv försöker jag sträva efter att använda överlagringar samtidigt som jag lägger 

stor vikt vid att vara medveten om vilka toner jag tar i förhållande till grundharmoniken. Något som 

17 Montgomery. W, Boss Guitar, 1963, spår 4: Days of Wine and Roses, 01:25-02:50
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dock är väldigt tydligt är att Wes gillade att färga mollackord med nian i sina improvisationer. Oavsett 

om han använder den som genomgångston eller väljer att ”landa” på den så finns nian allt som oftast 

där.

Ytterligare en frekvent återkommande faktor i Montgomerys improviserande är hans användning av 

”call and response”, vilket innebär att man för en dialog med sitt instrument. Först spelas en fras, som 

man kan likna vid en fråga som sedan följs av en ny fras som fungerar som svar. Denna typ av 

förhållningssätt är väldigt vanligt inom i stort sett all afroamerikansk musik, och är en effektiv metod 

för den som vill få med naturliga pauser i sitt improviserande. I takt 19 samt 29-30 i ovanstående 

notexempel kan man höra fragment av ”call and response” men det finns desto tydligare exempel i 

andra inspelningar. En av de mest framträdande i mina öron är Wes's avslutning under sitt solo i låten 

”Up and at it” från skivan ”Bumpin' on Sunset”.18

För att undvika att bli förutsägbar i sitt improviserande undviker Montgomery oftast både att starta och 

sluta sina fraser på takternas första pulsslag. Ett av många exempel återfinns i takt 16 och 17 där Wes 

spelar en fras över ett C7 som löses upp till ett Fmaj7. Istället för att starta frasen direkt på C7 ackordet 

spelar han en upptakt med start på 16-delssynkopen efter fyran i föregående takt. Frasen fortsätter över 

hela takt 16 och när Fmaj7 kommer väljer Wes, istället för att landa, att förlänga frasen. 

Slutligen vill jag även lyfta fram Montgomerys känsla för rytmisering och timing. Med stor finess 

varierar han sin rytmik så att alla fraser blir unika, inte bara i tonmaterial utan även rytmiskt. Värt att 

nämna är att han inte använder sig av plektrum utan spelar med tummen vilket bidrar till ett mjukt, men 

ändå ”fett” sound. Wes är till råga på allt, enligt mig, en extremt svängig musiker med oklanderlig 

timing. 

I musikexempel 3 improviserar jag över jazzstandarden ”There will never be another You”. Viktigt att 

poängtera är att jag inte är ute efter att kopiera, utan snarare inspireras av Montgomerys tankesätt och 

applicera det på mitt eget improviserande

18 Mongomery, W., Bumpin' on Sunset, 2007, spår 3: Up and at it, 02:20-03:35
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Joe Pass 

(1929.01.13 – 1994.05.23)

En Amerikansk virtuos som idag anses vara en av 1900-talets främsta jazzgitarrister.

I sin bok ”Joe Pass on Guitar” delar Pass med sig av hur han själv förhåller sig till jazzgitarr. Något han

vid flertalet tillfällen upprepar är faran i att krångla till det i onödan.

To free yourself of complexity and ”over thinking” when soloing , it is best to boil chords 

down to the most basic terms possible. Instead of concerning yourself with extensions (9, 

11, 13) or tension tones (#5/b5, #9/b9, etc.) present in a given chord, percieve that chord 

as belonging to one of three ”families”. These three families are major 7, dominant 7 and 

minor 7...19

Pass lägger med andra ord till en början stor vikt vid att arbeta med det mest grundläggande för varje 

ackord: prim, ters, kvint och septima, som tillsammans bildar ett maj7-, ett dominant7- eller ett moll7-

ackord. Att veta hur man ska behandla var och en av dessa ”ackordsfamiljer” är av största vikt och en 

bra utgångspunkt att ha när man börjar med jazzimprovisation enligt Pass. 

När jag lyssnar till Pass's musik blir det tydligt för mig varför han av många anses vara en av de bästa 

jazzimprovisatörerna genom tiderna. Snygga melodier blandas med både snabba och långsamma fraser 

som följer harmoniken till perfektion. Det jag dock blir mest imponerad av är den lekfullhet Pass till 

och från visar prov på. Det jag talar om blir extremt tydligt på livealbumet ”Hamburg Duets” där Pass 

framför jazzstandards tillsammans med sångerskan Ella Fitzgerald. Här får Pass agera 

ackompanjemang helt på egen hand och varierar det med att både spela ackord, basgångar och 

solofraser. Många i hans ställe skulle välja att hålla sig i bakgrunden och låta Ella briljera med sin sång, 

men inte Joe Pass. Istället för att spela på säkerhet och vad som är ”korrekt” väljer han att i vissa partier 

helt spåra ur. Ett exempel återfinns i hans solo under ”One Note Samba”20 där Ella i brist på annan 

reaktion faktiskt börjar skratta åt Pass´s lekfullhet. 

För att ytterligare förtydliga Pass's något avslappnade inställning till improvisation citerar jag återigen 

från ovan nämnda bok.

19 Pass, J., Joe Pass on Guitar, 1996, s. 14
20 Pass, J., Hamburg Duets, 1976, spår 4: One Note Samba, 02:28-03:28
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The concept of superimposing one sound over another can be perceived of in two ways 

– from a theroretical point of view, involving modes and polychords, or guitaristically, 

by visualizing and playing shapes on the fingerboard that we know sound good – 

without asking why21

Här diskuterar han överlagringar och hur han själv, som gitarrist, använder det konceptet utan att för 

den sakens skull överanalysera. Om det låter bra så är det bra, och man måste inte gå in och peta i varje 

liten detalj och fråga varför det låter som det låter, enligt Pass. Liksom jag gjorde med Montgomery har 

jag att plankat och noterat ett av Joe Pass's solon för djupare analys. Det utvalda solot återfinns i ”There 

will never be another You”22 som spelades in 1963, men inte släpptes förrän 2001 på samlingsplattan 

”The Complete Pacific Jazz Joe Pass Quartet Sessions”.

21 Pass, J., Joe Pass on Guitar, 1996, s. 29
22 Pass, J., The Complete Pacific Jazz Joe Pass Quartet Sessions, 2001, spår 9: There will never be another You, 01:00-

02:50
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Trots sin ringa ålder (34) visar här Pass prov på exceptionella kunskaper inom jazzimprovisation. Även 

om man bortser från hans teknik och förmåga att spela snabba sextondelar går det inte att undgå att 

förundras över musikaliteten och variationen i Pass's gitarrspel. Visst, han kan ibland framstå som 

ganska slarvig och missar någon ton här och där, men om man ser till helheten är det svårt att inte 

imponeras. 

Ett vanligt koncept som Pass ofta förhåller sig till är att börja sina solon förhållandevis sparsmakat för 

att sedan bygga upp dem både dynamiskt och tonmässigt. I ovanstående notexempel börjar han med ett 

enkelt tema över Ebmaj7 som han sedan förhåller sig till även under den efterföljande 2-5-1:an i Cm. 

Han anpassar temat rent tonmässigt till de ackord han spelar över vilket gör att det låter naturligt, men 

tack vare små rytmiska förändringar blir det också intressant. Genom hela improvisationen leker han 

med olika rytmiska idéer och blandar friskt mellan fjärdedelar, åttondelar, sextondelar och trioler. 

Pass har också en förkärlek till att spela altererat över dominanterna så fort han får chansen. Ibland 

verkar han ha som mål att pressa in så många altereringar som möjligt i en takt, och det är sällan han 

lämnar en dominant ofärgad. Tydliga exempel på det återfinns bland annat i takt 8, 24 och 47. Liksom 

Montgomery undviker han även att starta och sluta sina fraser på takternas första pulsslag, vilket som 

tidigare nämnt bidrar till en mer oförutsägbar frasering.

I musikexempel 4 improviserar jag över jazzstandarden ”Lady Bird” och låter mig influeras av Joe 

Pass's sätt att spela.
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Avslutande diskussion

Att, som jag gjort, angripa ett utvalt ämne från flera olika infallsvinklar var för mig oerhört givande. 

Allt som oftast, vare sig det gäller en för mig okänd genre eller t.ex. en konsert, har jag på senare tid 

tagit för vana att snabbt försöka skaffa mig en överblick över hur/vad som ska spelas. Det är givetvis en 

fråga om tid och självklart är det en god egenskap att snabbt kunna snappa upp koncept och få det att 

låta trovärdigt, men för mig och min egen utveckling känns det även nyttigt att på ett djupare plan förstå 

vad jag gör. De tre utvalda improvisationsmetoderna som jag har undersökt skiljer sig ganska mycket 

ifrån varandra, vilket är ett medvetet val från min sida. Den mest teoretiska biten återfinns i den första, 

att använda ackords- led- och närmandetoner. Att spela det man sjunger är kanske snarare ett mer 

filosofiskt tankesätt, där målet är att försöka frigöra musiken inom sig. Den tredje och sista, att hämta 

inspiration från andra jazzimprovisatörer, hamnar i ett mellanland där man både inspireras av personens 

teoretiska tankegångar samt försöker tolka hens konstärliga tillvägagångssätt. 

Det finns enligt mig ingenting som säger att du genom att besitta mycket kunskap inom ditt område på 

något sätt skulle hållas tillbaka eller ”tappa känsla”. Tvärtom anser jag att det enda som kan hämma 

mig i mitt gitarrutövande är avsaknaden av kunskap. Att jazzimprovisation består av så många 

teoretiska aspekter ser jag inte som något problem. Snarare anser jag att det bjuder in till oändligt med 

möjligheter till vad man kan utföra. För mig handlar det om att besitta så mycket kunskap som möjligt 

som jag sedan kan plocka fram det passar. Det är först när man behärskar regler och normer som man 

medvetet kan börja bryta mot dem och då blir jazzimprovisation intressant på allvar. 

Med det sagt är det inte särskilt märkligt att jag gick in med en positiv inställning när det var dags att 

fördjupa mig inom den första improvisationsmetoden, att använda sig av ackord-, led- och 

närmandetoner. Att komponera ihop fraser med hjälp av dessa tekniker såg jag som ett utmärkt sätt att 

utveckla mitt arsenal med inlärda fraser som man alltid kan ha i bakfickan och plocka fram när man får 

slut på övriga idéer. Jag har alltid haft lättare att memorera linjer och fraser som jag skrivit själv, till 

skillnad från att kopiera andras idéer som jag ofta glömmer bort efter hand. Att skapa något från 

grunden sätter sig djupare i ryggmärgen, vilket jag även märker när det handlar om inlärning av låtar. 

Har jag varit med och skrivit låten själv glömmer jag i princip aldrig bort hur den går, men om jag lär 

mig någon annans musik upplever jag det som svårare att minnas den utantill. Jag anser dock att den 

här typen av improvisationsmetod lätt kan komma att handla mer om komposition än improvisation, 
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beroende på hur man använder den. Lämpligast är, enligt mig, att behandla den här typen av metod som 

en del av en helhet. Att bara hålla sig till ackord-, led- och närmandetoner kan lätt bli förutsägbart, 

något som märktes tydligt i mitt eget exempel i arbetets klingande del. Jag tycker absolut att jag 

lyckades med att lyfta fram den underliggande harmoniken i min improvisation, men det skedde på 

bekostnad av allt annat som är viktigt när man improviserar såsom frasering, rytmik och spontanitet. 

Detta berodde på att jag var tvungen att lägga allt mitt fokus på tonmaterialet för att inte spela fel. Jag 

inser självklart att det är en fråga om övning och rutin. Om jag väljer att fortsätta utveckla mig inom just 

det här ämnet så kommer jag småningom bli mer bekväm med vilka toner som passar var och kunna 

fokusera mer på andra aspekter. I vilket fall som helst så anser jag det viktigt att våga variera sig och 

inte glömma bort att improvisation handlar om att uttrycka sig själv, inte återberätta något man lärt sig i 

en teoribok. Däremot är det fritt fram att använda de verktyg man har med sig som hjälpmedel till hur 

man uttrycker sig. 

Att försöka spela det man sjunger är den övningsmetod jag upplevde som svårast. Att lära sig skalor 

och teori är något konkret som vem som helst kan lära sig om hen ger det tillräckligt med tid. Att 

försöka uttrycka en känsla med sin egen musikalitet som utgångspunkt är desto vagare, men samtidigt 

enligt mig den mest ärliga formen av improvisation då målet är att skapa musik i stunden. Jag upplevde 

definitivt att mitt improviserande blev mer oförutsägbart, både i tonmaterial och rytmik. Med det sagt 

anser jag dock inte att den här typen av övning är lämplig att börja med om man är ny på jazz. Först 

måste man införskaffa sig en bred förståelse för genren, lära sig den grundläggande teorin samt lyssna 

på och uppskatta musiken. I mina försök att uttrycka mig hade jag därför stor nytta av de kunskaper jag 

utvecklade under instuderingen av de övriga två övningsmetoderna. Det handlar, enligt mig, mycket 

om det som Sid Jacobs tar upp i sin bok ”Mel Bay's Complete Book of Jazz Guitar Lines & Phrases”. 

Jazzimprovisation är ett eget språk som man måste studera noggrant för att förstå. När man har 

tillräckligt bra överblick kan man börja ägna sig åt att formulera sig på sitt eget vis. Jag upplevde därför 

att ju mer jag lyssnade på och studerade ”språket” desto fler idéer uppstod i mitt huvud när det var dags 

att improvisera. Det svåraste delen av övningsmetoden blev då att slutligen överföra dessa idéer till mitt 

instrument, vilket handlar om att bli så fri som möjligt över gitarrhalsen. I det avseendet märker jag stor 

skillnad mot tidigare, då jag som redan nämnts ofta kände mig begränsad. Nu upplever jag ett större 

förtroende för min egen musikalitet och kan lägga fokus på improvisationen i sin helhet. Tidigare var 

jag mer försiktig och orolig för att spela fel, vilket hindrade mig från att vara kreativ.
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I efterhand anser jag att den improvisationsmetoden som tog mig mest framåt i min utveckling var 

att lyssna på och inspireras av andra jazzmusiker. Det är inte speciellt märkligt eftersom det i princip 

var så man gjorde förr i tiden när teoriböcker och material var svårt att komma över. Idag, när all 

information du någonsin kan tänka dig bara är ett musklick bort är läget annorlunda. Jag har åtskilliga 

gånger funderat kring sambandet mellan dagens informationssamhälle och mitt eget gitarrutövande. Hur 

har min musikaliska utveckling påverkats av den obegränsade tillgång till kunskap som dagens 

samhälle präglas av? Frågan är förstås omöjlig att svara på, men om jag tar mig friheten att spekulera så 

tror jag faktiskt att jag har hämmats en hel del av att ha så mycket valmöjligheter, framförallt i mina 

yngre dagar. Ett av de tydligaste exemplen jag kan återge är när jag istället för att lära mig låtar med 

hjälp av mitt gehör föredrog att leta upp ackordsanalyser och tabulaturer via Internet. Genvägar som 

dessa har jag  kommit att få sota för allt eftersom. Ofta har det slutat med att jag tvingats backa bandet 

och lära om mig saker på ett nytt och mer ”korrekt” vis.

När jag analyserade Joe Pass och Wes Montgomery musik blev det tydligt för mig hur mycket 

koncentrerad information som finns där. Det blir även tydligt hur mycket jag missat när jag genom åren 

har valt ut tekniker, övningar, metoder och tankesätt efter eget behag. Allt som oftast har jag bara 

skrapat dessa på ytan, distraherats av något ”roligare” och gått vidare med det. Därför kändes det 

befriande att nu analysera dessa två förebilders spelsätt på djupet. Något jag upptäckte när jag plankade 

deras solon var att de faktiskt använde många av de tekniker jag själv har studerat under mina år som 

jazzutövare. Arpeggios, överlagringar, altererade skalor m.m. är något jag själv slitit med och fram till 

nu mest sett som diverse övningar. Det kändes skönt att få svart på vitt att de metoder jag ägnat en hel 

del tid åt faktiskt går att skapa fantastisk musik med om man lär sig behandla dem rätt. Jag märkte 

också att arbetets första övningsmetod, att använda sig av ackords-, led- och närmandetoner, användes 

flitigt av både Pass och Montgomery. Att besitta kunskap om dessa tekniker underlättade verkligen 

arbetsprocessen med dessa två gitarrister. Jag upplevde att jag förstod precis vad de ville ha sagt med 

sin musik och det gjorde analysen av deras spelsätt betydligt roligare och mer lärorik. 

Den största utmaningen för mig när det gäller att hämta inspiration av andra jazzmusiker låg i att 

bibehålla mitt eget sound. Jag vill absolut inte låta som någon annan, framförallt inte när jag 

improviserar då jag anser det vara något ytterst personligt. Knepet för mig låg i att inte kopiera speciellt 

mycket fraser rakt av utan istället identifiera tonmaterialet samt fraseringstänket och sedan försöka 

konstruera egna linjer. Givetvis finns det gott om standardfraser som har återanvänts gång på gång 
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inom jazzhistorien som även jag slänger ur mig då och då, men så tycker jag det får vara. Huvudsaken 

är att helheten kommer ifrån en själv, och gör den det kan man omöjligt låta exakt som någon annan.

Även om jag, som tidigare nämnts, anser dessa tre övningsmetoder som ganska olikartade vill jag 

sammanfattningsvis framhäva deras samhörighet. En kombination av att komponera egna fraser med 

hjälp av teoretiskt kunnande, hämta inspiration från andra och samtidigt vara närvarande i stunden samt 

kunna uttrycka sina impulser och infall under en improvisation är enligt mig den bästa vägen att gå. Det 

gäller att hitta en balans mellan vad som är stilistiskt korrekt och vad du själv vill ge utlopp för. Att 

endast kopiera och härma andra är inte improvisation. Att komponera hela solon i förväg är inte 

improvisation. Att endast spela de fraser som uppstår i ditt huvud är förvisso improvisation, men har 

man inte någorlunda stilistisk och teoretisk koll så blir det svårt att utföra på ett trovärdigt vis. Allt 

handlar i slutändan om hur du väljer att uttrycka dig med de kunskaper och den musikalitet du besitter.
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