
Think outside of the box(es)!
En studie kring en okonventionell metod för improvisation på elgitarr

Erik Holmbom

Musik, konstnärlig kandidat 

2019

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande



Förord 

Jag vill rikta ett tack till min handledare Erik Weissglas som har väglett mig genom denna process. 

 

� �3



1. Personlig bakgrund 1 
1.1 Inledning 2 
1.2 Syfte 4 

2. Metod 5 
3. Visualisation med caged-metoden 6 
4. Genomförande 8 

Pentatoniska skalan 9 
Kyrkotonarter 9 
Melodisk Moll 10 
4.1 Bygga en stadig grund att stå på 11 

4.1.2 Vad definierar ett ackord?  12 

4.1.3 Utforska intervall över statisk vamp 12 

4.1.4 Konstruera melodier 13 

4.1.5 Två toner per takt 13 

4.1.6 Tre toner per takt 14 

4.1.7 Ackordston, Skalton, Ackordston, Ackordston 14 

4.1.8 Fyra toner per takt utan musik 14 

4.2 Svårt att se klart i dimma 15 
4.3 Verktyg för att skapa musik 16 
4.4 Intervalliska metoden applicerat över olika genrer 17 

4.4.1 Blues-improvisation 18 

4.4.2 Jazz-improvisation 18 

4.4.3 Country-improvisation 20 

4.5 Improvisera med intervall ackordiskt 22 

5. Diskussion 23 
6. Referenser/hänvisningar 26 
7. Bilagor 27

� �1



1. Personlig bakgrund 

Ett av mina tidigaste minnen som aspirerande gitarrist var då jag fick ett notpapper av min 
dåvarande gitarrlärare. Detta papper innehöll alla fem ”boxar” för den a-moll-pentatoniska skalan. 
Jag har sedan dess, under majoriteten av min förhållandevis korta karriär inom musik behandlat den 
kunskapen som svaret på de flesta musikaliska frågorna gällande improvisation som ställts till mig. 
Inte nödvändigtvis den skalan i sig, men utan faktumet att memorera och lära sig mönster för skalor. 
Det har i sin tur bidragit till att jag ofta har känt mig osäker improvisatoriskt, då jag inte har kunnat 
navigera bekvämt genom ackordsprogressioner eller haft kunskapen om varför vissa toner låter 
bättre än andra i en harmonisk situation. 

Jag gick under en stor del av min musikaliska uppväxt med en konstant oro om att folk skulle 
”avslöja mig”, eftersom jag inte egentligen visste vilka toner som definierade ett Fmaj7-ackord? 
Eller hur man skulle improvisera över en jazz-standard som ”Donna Lee” ur ”The Real Book” ? 1

Min visualiserings-metod för gitarrhalsen har varit och fortfarande är en metod som går under 
namnet caged-metoden. Det är en metod som jag och många andra gitarrister har fått lära sig att 
visualisera gitarrhalsen genom, vars namn kommer från de fem öppna grundläggande 
ackordsformerna:  C, A, G, E, D. 

Det är en bra metod som ger en bra överblick över hur gitarrhalsen är uppbyggd, samt hjälper 
utövaren att hitta ackordstoner med hjälp av olika inversioner av dessa grundläggande 
ackordsformer. När man sedan kombinerar dessa ackord-inversioner med omkringliggande 
skaltoner bildas en dur-skala. Detta är ett bra sätt för att lära sig olika mönster och boxar som dur-
skalan är uppbyggd på. Det som dock talar emot denna metod är just det; mönster och boxar. Man 
fastnar lätt i dessa berömda boxar och kan få svårt bryta sig loss från dem. För min egen del har jag 
länge haft bättre koll på dessa inlärda mönster istället för ackordtoner och intervall, och vilken roll 
dessa toner spelar i olika harmoniska scenarion.  

Jag har alltid accepterat denna vedertagna metod utan att ha ställt kritiska frågor, trots att jag som 
sagt ofta har känt mig obekväm och begränsad med denna metod. Jag har under många stunder 
gripits av smått panik när någon slängt en jazz-standard framför mina ögon som jag har förväntats 
att kunna improvisera över. Det var något som gjorde att jag under lång tid ville eller knappt kunde 
improvisera. Då jag inte hade ett system som för mig var intuitivt, och ett system något som jag 
kunde manipulera till skillnad från dessa stora sex strängar-överskridande boxarna som finns inom 
caged-metoden.  

Därför började jag fundera om det verkligen inte finns någon bättre metod för att visualisera 
gitarrhalsen? Efter fördjupning inom ämnet fann jag en improvisatorisk metod som jag fattade tycke 
för. Jag kallar den för den intervalliska metoden.  

 The Real Book är en samling transkriberade jazzkompositioner1
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1.1 Inledning 

Gitarr är till en relativt stor del ett visuellt baserat instrument, liksom andra sträng-instrument. Den 
visuella aspekten har många fördelar - skalor, ackord, arpeggion är lätta att transponera upp och ner 
på halsen. Instrument som t.ex. trumpet och saxofon kan inte förlita sig på det visuella, utan de får 
istället gå igenom den mer tidskrävande processen av att lära sig alla skalor, vilka toner som ingår i 
varje skala och vilken funktion de har. Det kan låta som att vi gitarrister har dragit vinstlotten här, 
vilket vi i många avseenden har, men det kan dock medföra problem. 

Ett vanligt återkommande problem för mig och gitarrister rent generellt är att man lätt kan fastna i 
inlärda boxar och mönster när man improviserar. Jag menar inte att detta enbart är något negativt, 
utan alla dessa boxar och mönster är bra improvisationsverktyg då de är tidlösa, och många 
klassiska ”licks"  bygger just utifrån dessa s.k. boxar. Men dock, solon som endast bygger på detta 2

kan bli förutsägbara. stereotypiska och sakna ett mått av djup, enligt mig. Ur ett improvisatoriskt 
perspektiv kan det lätt bli att man spelar dessa boxar rätt upp och ner utan att ha kännedom och 
kunskap om vilka toner som ingår i ackorden som spelas. Det kan i sin tur ofta leda till oförmåga att 
kunna konstruera melodiska improvisationer som består av logiska, sammanhängande fraser som 
accentuerar ackordstoner.   

En av caged-metodens stora nackdelar är att det kan vara svårt att snabbt visualisera gitarrhalsen 
över mer komplexa harmonier. Det kan dock kan vara totalt genomförbart då många gitarrister 
klarar det utan smärre problem, men för mig blir det komplicerat. Ett exempel på en svårighet för 
mig är då jag ska använda mig av skalor som går under samlingsnamnet ”kyrkotonarter”. Inom t.ex. 
jazz är det vanligt att man använder sig av dessa skalor, då de används till många ackord som t.ex. 
ackordet Amaj7#11. Skalan som är den ”korrekta” och som passar som handen i handsken är A-
lydisk. Jag har blivit undervisad att vid ett sådant tillfälle visualisera skalan E-dur över ett A-
maj7#11, då den innehåller samma toner som den A-lydiska skalan. Fördelen med det är att jag inte 
behöver lära mig en ny skala, i det här fallet A-lydisk för att spela ”korrekt” över ett sådant ackord. 
För mig har det inneburit två saker, en negativ och en positiv. Det negativa aspekten av det är att jag 
har fått tänka i fler led än nödvändigt, då jag har fått spela dur-skalan en kvint upp från A-maj#11 
vilket blir en omväg som tar tid för hjärnan att tänka igenom. Det positiva är att jag som sagt inte 
har behövt lära mig en helt ny skala, utan jag kan använda mig av en skala som jag redan har 
kunnat. 

Jag har också känt mig låst då jag inte har haft kunskap om vilka specifika toner som ingår i den A-
lydiska skalan, vilket för mig har lett till att jag inte har känt mig fri i min improvisation då jag till 
stor del har och än idag lutar mig mot muskelminne och inlärda mönster. För att vara fri är väl vad 
alla egentligen vill vara i ens improviserande? Fri att spela det man känner och hör utan att vara låst 
till mönster och boxar som snarare kan fängsla en.  

”I have arrived at a point where diatonic harmony, chord symbols, key signatures, key centers or 
similar devices no longer have a hold on me. In short, I have become liberated. Freed from the 
weight of thinking of music as opposed to just playing it.” Diorio, Joe (2000). Intervallic Designs 
for Jazz Guitar - Ultramodern Sounds for Improvising 

 Ett lick är en musikalisk fras bestående av kort serie toner som används i solon och melodiska linjer2
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Att fastna i boxar och mönster är som sagt en fälla som är oerhört lätt att fastna i. Ett exempel på det 
är den flitigt använda pentatoniska skalan som ligger symmetriskt på gitarrhalsen, där man spelar 
två toner på varje sträng, vilket gör det till ett bekvämt läge att spela i.  Den intervalliska metoden 
bygger på att veta var alla grundtoner är på gitarrhalsen och alla elva intervall inom en oktav 
visualiserat utifrån en given grundton. Det är mindre information för hjärnan att bearbeta, vilket i 
sin tur förhoppningsvis kan leda till en större kontroll över min konstruktion av melodier. 

För mig har tendensen att fastna i mönster och boxar inte varit det som slutligen fått mig att leta 
efter en alternativ metod, utan det har växt fram genom en frustration när jag har spelat musik med 
mer komplex harmonik. Låtar som genomgår ”modulationer”  var och varannan takt har blivit svåra 3

och nästintill omöjliga att improvisera över, då jag konstant har visualiserat 
stora boxar innehållande mycket information som gör det svårt för min hjärna att hänga med.  

Mina problem som improvisatör består till stor del att jag likt många andra gitarrister inte har haft 
tillräckligt bra kunskap om gitarrhalsen för att kunna orientera mig i en situation som kräver ett 
ögonblickligt beslutsfattande angående vilken väg jag skall gå när det exempelvis gäller att skapa en 
melodisk idé, då jag till stor del är beroende av memorerade boxar och mönster. Jag vill därför 
fördjupa mig i den intervalliska metoden för att addera kunskap till mitt improvisatoriska vokabulär. 

Jag kommer utgå till stor del ifrån Tom Quayles videolektion ”Visualising The Fretboard” som 
baseras kring den intervalliska metoden. Joe Diorios bok ”Intervallic Designs for Jazz Guitar - 
Ultramodern Sounds for Improvising” behandlar liknande koncept, och är något som jag också 
kommer utgå ifrån. 

 En modulation är en förändring från en tonart till en annan3
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1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att utforska den ovan nämnda intervalliska metoden och dess möjligheter 
mot en friare improvisation. I min studie kommer jag även att försöka svara på följande frågor:  

• På vilka sätt kan den intervalliska metoden ge mig ett starkare fundament för mig som 
improvisatör? 

• Vilka eventuella styrkor och svagheter har den intervalliska metoden?  
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2. Metod  

Fördjupning och utforskning 
Jag har studerat Tom Quayles videolektion ”Visualising The Fretboard” kring ämnet, vilket har 
bidragit som en stor inspiration och hjälpt mig att ta mig an utmaningar som uppstått under resans 
gång. Jag har även läst och studerat Joe Dioros bok ”Intervallic Designs for Jazz Guitar - 
Ultramodern Sounds for Improvising”, som innehåller liknande koncept men också en del andra 
infallsvinklar och tankesätt. 

Min arbetsprocess kom till en början att präglas av att studera det musikteoretiska i denna metod; 
skalorna och dess formler. Det var vitalt för inlärningsprocessen för denna metod att lära sig alla 
skal-formler som hör till alla ackord som var relevanta för mig i mitt musicerande. Om t.ex. 
ackordet ”Cmaj7” dyker upp i en låt har jag studerat formlerna till skalorna jag kan använda över 
det ackordet, vilket är: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  (C-jonisk skala) eller 1, 2, 3, #4, 5, 6, 7(C-lydisk skala). 
Detta steg i processen hade inte ett så stort musikaliskt värde, utan det var som att lära sig glosor 
tills de satt i ryggmärgen.  

Övningar 
Jag har använt en stor del av min övningstid till att lära mig alla elva intervall-alternativ visualiserat 
utifrån givna grundtoner, i alla riktningar och håll. Det är en kunskap som jag kontinuerligt har 
applicerat på diverse låtar inom jazz-, blues- och country-genren. Jag har även använt mig av en rad 
olika övningar som jag har konstruerat för ändamålet. För att internalisera detta system på ett så bra 
sätt som möjligt valde jag att sätta upp tydliga ramar för vad mitt fokus skulle ligga på, som t.ex. att 
bara spela moll- och dur-terser på en valfri låt. Eller att t.ex. endast hålla sig inom band ett till fem, 
och bara spela grundtoner på en valfri låt inom det området av gitarrhalsen.  

Analys 
Jag har transkriberat ett urval av mina egna improvisationer och analyserat dem för att kunna visa 
på hur metoden används, och för att försöka förklara hur jag tänker när jag improviserar med den 
intervalliska metoden. Slutmålet var sedan att kunna improvisera med ett starkt harmoniskt 
fundament på diverse låtar och harmonier, som inte var av någon specifik genre. Den intervalliska 
metoden ville jag skulle kunna vara universal, och kunna appliceras på alla olika slags genrer som 
jag har funnit intressanta och relevanta. 

Dokumentation 
Jag har kontinuerligt använt mig av loggbok och videoinspelning för att dokumentera och analysera 
min övning och progression. Jag valde också att använda mig av jazz-standarden ”Autumn Leaves” 
som utgångspunkt i vad gäller majoriteten av exemplen.  
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3. Visualisation med caged-metoden 

För att man ska kunna förstå hur jag har visualiserat gitarrhalsen valde jag att dissikera caged-
metoden och dess konstruktion. Här är ett klipp där jag förklarar caged-metoden. Jag har så länge 
jag kan minnas visualiserat gitarrhalsen med hjälp av caged-metoden. Det är den vanligaste och 
mest traditionella metoden som använts och används av många gitarrister. Jag tror den är så 
frekvent använd eftersom för att den är relativt lätt att anamma och att förstå för en nybörjare, då 
den utgår ifrån de traditionella öppna ackorden som man som nybörjare lär sig tidigt: C, A,G, E, D. 
Nedanför är en karta över en gitarrhals som visar de olika ackordsformerna inom caged-metoden. 

R(root) = Grundton, röd färg = C-formen, grön färg = A-formen, blå färg = G-formen,  
gul färg = E-formen, rosa färg = D-formen. De toner som har två färger är färglagda så eftersom de 
tillhör två former. 

Mitt tankesätt kring improvisation är baserat på att snabbt kunna se mönster på gitarrhalsen, för det 
är vad caged-metoden enligt mig går ut på. Man lär sig fem olika mönster/boxar för varje skala som 
sedan memoreras, vilka man sedan utgår ifrån när man befinner sig i olika harmoniska scenarion. 
Det kan ge en snabb progression där man snabbt kan få en skala och mönster under fingrarna. En 
nackdel kan vara att man lätt endast spelar skalan rakt upp och ner utan att spela fraser och motiv, 
eller att man inte förstår varför vissa toner låter bättre än andra. Dock finns det många fördelar med 
denna metod, som t.ex. för att spela licks, då många av de klassiska licksen som sagt har sitt 
ursprung i caged-metoden och just i dessa boxar. 

Nedanför är ett exempel på hur jag först blev instruerad att applicera caged-metoden på jazz-
standarden ”Autumn Leaves”. 
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https://www.youtube.com/watch?v=JQENgy4ZjpY&list=UU2IbLZYFFrkIezVlfNkt7NQ


Denna övning byggde på att spela varje korrekt skala över varje ackord, där varje ny skala startar 
med ackordets grundton som sedan stegrar i tonhöjd i takt med efterföljande skaltoner. Denna 
övning var bra för att lära sig skalorna och hur de lät över olika typer av ackord. Men vad den inte 
var lika bra för var när man skulle skapa musik, då den består av åttondelar som rör sig statiskt över 
ackorden med grundtonen i ackordet som en konstant. Min erfarenhet av caged-metoden är till stor 
del bestående av övningar som denna, där muskelminnet och memorerandet av mönster är mer i 
fokus än skapandet av musik. Man kan också känna sig något ”vilsen" när man inte hittar den den 
låga grundton som man ska utgå och visualisera ifrån, då man har större kännedom och kunskap om 
hela boxen istället för små fragment av den. Det ska dock förtydligas att det finns många fantastiska 
gitarrister som använder sig av caged-metoden som inte har några problem med den, det är alltså 
inget dåligt system. För mig är det också en användbar och bra metod, men som har sina tydliga 
begränsningar.  

I slutändan är det inte det system som man använder sig av som är det viktiga, utan det viktiga och 
det slutgiltiga målet med min övning är att skapa musik. Olika metoder är endast verktyg för mig att 
nå det målet, där vissa metoder kan tilltala olika människor beroende på hur de vill visualisera 
gitarrhalsen. Men om man är som mig och har fastnat i ”boxarnas värld” och har svårt att bryta sig 
loss, kan den intervalliska metoden vara en välbehövlig injektion och ge nytt liv till ens 
musicerande och improviserande. 
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4. Genomförande 
En väsentlig kunskap som jag ofta har förbisett och tagit för given, är ens förmåga att kunna alla 
grundtoner över hela gitarrhalsen. Jag visste visserligen var alla grundtoner var om jag fick något 
ögonblick att fundera. Men jag insåg att jag inte kunde dem rent intuitivt, utan att ens behöva 
fundera. För att den intervalliska metoden skulle kunna fungera korrekt var det absolut vitalt att jag 
kunde alla mina grundtoner överallt på halsen, annars fallerar hela metoden då den konstant 
relateras ifrån grundtonen i varje ackord. Jag har därför behövt ägna en stor del av min övningstid åt 
att bli bekväm och säker på att lokalisera grundtoner.  

Jag började alltså min resa med den intervalliska metoden med att öva på att lokalisera grundtoner, 
vilket var en utmaning för mig. Jag har relativt dåligt tålamod och mina fingrar kan ofta vilja gå för 
snabbt fram, vilket min hjärna allt som oftast inte uppskattar. Jag har under detta arbete insett att jag 
var tvungen att jobba i den snabbhet min hjärna ville jobba i, vilket blev som ett mantra för mig 
under denna process. Efter att jag hade kommit till den slutsatsen så bestämde jag mig för att göra 
arbetet grundligt, hur enkelt det än kunde verka. Jag hade som mål att varje dag tillbringa två 
minuter med varje tonart med en metronom som slog fjärdedelar på 100 BPM , medan jag spelade 4

halvnoter. Denna övning flyttade jag runt i små terser, så jag fick öva på alla tolv tonarter. Till en 
början höll jag det simplistiskt och spelade halvnoter utan några fraserings-verktyg som kan komma 
i många olika former och nyanser, som att förändra dynamiken, använda olika rytmiska värden etc. 
Jag valde att skala bort alla möjliga distraktioner till en början i min strävan att internalisera 
grundtoner. 
  
För mig var det viktigt att sedan applicera min nyvunna kunskap på mer musikaliskt utmanande 
material. Jag har till som sagt till stor del använt mig av jazz-standarden ”Autumn Leaves” i 
övningssyfte. Som exempel lät det så här när jag improviserade med grundtoner över ”Autumn 
Leaves”. Efter att ha blivit mer bekväm med detta adderade jag olika rytmiska värden för att skapa 
en mer intressant improvisation, vilket lät så här. Alla övningar jag använde mig av under detta 
arbete flyttade jag runt i små terser, så jag fick öva på alla tolv tonarter. Anledningen till att jag 
flyttade runt övningen i små terser var för att få en större utmaning, då en kromatisk flytt kan 
upplevas som en mindre omställning för hjärna och fingrar, enligt mig.  

Tidigt i processen cementerade jag också alla skalor och dess formler som jag hade valt att använda 
mig av, och som för mig var relevanta i mitt musicerande. Jag betonade alla ackordstoner med fet 
stil. På nästa sida kan man se dessa skal-formler. Jag skrev även ner alla intervall-alternativ jag hade 
tillgängliga och som jag använde mig av när jag har improviserade och visualiserade utifrån en 
grundton = R(Root). Intervallen 2, 4 och 6 är samma som 9, 11 och 13. De återfinns som bilaga på 
sida 27. Det är viktigt att förtydliga att min användning av ordet intervall är konsekvent och 
konstant genom arbetet relaterat till endast grundtonen. 

 BPM står för ”beats per minute”, svenskt översatt: taktslag per minut4
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https://www.youtube.com/watch?v=t9p1A-ttiIY&list=UU2IbLZYFFrkIezVlfNkt7NQ&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=6vFfjtbbDoE&list=UU2IbLZYFFrkIezVlfNkt7NQ&index=2


Pentatoniska skalan 

I. Moll - 1, b3, 4, 5, b7   
      Moll 7-ackord, Dominant 7-ackord 

II. Dur - 1, 2, 3, 5, 6 
      Maj 7-ackord, Dominant 7-ackord 

Kyrkotonarter 

I. Jonisk - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (9, 11, 13 - färgningar)  
 
Maj 7-ackord 

II. Dorisk - 1, 2, b3, 4, 5, 6, b7 (9, 11, 13 - färgningar)  
 
Moll 7-ackord 

III. Frygisk - 1, b2, b3, 4, 5, b6, b7 (b9, 11, 13 - färgningar)  
 
Moll 7-ackord 

IV. Lydisk - 1, 2, 3, #4, 5, 6, 7 (9, #11, 13 - färgningar)  
 
 Maj7-ackord 

V. Mixolydisk - 1, 2, 3, 4, 5, 6, b7 (9, #11, 13 - färgningar)  
 
Dominant 7-ackord 

VI. Aeolisk - 1, 2, b3, 4, 5, b6, b7 (9, 11, b13 - färgningar)  
 
Moll 7-ackord 

VII. Lokrisk - 1, b2, b3, 4, b5, b6, b7 (b9, 11, b13 - färgningar)  
 
Moll 7b5-ackord 
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Melodisk Moll 

I. Melodisk moll - 1, 2, b3, 4, 5, 6, 7 (9, 11, 13 - färgningar)  
 
Moll/maj 7-ackord 

II. Dorisk b2 - 1, b2, b3, 4, 5, 6, b7 (b9, 11, 13 - färgningar)  
 
Dominant 7sus4b9 -ackord (Används alltid som en upplösande skala över dominant-ackordet 
t.ex. G7sus4b9 - Cmaj7) 

III. Lydisk #5  - 1, 2, 3, #4, #5, 6, 7 (9, #11, 13 - färgningar)  
 
Maj 7#5-ackord 

IV. Dominant lydisk - 1, 2, 3, #4, 5, 6, b7 (9, #11, 13 -färgningar)  
 
 Dominant 7#11-ackord 

V. Mixolydisk b6 - 1, 2, 3, 4, 5, b6, b7 (9, 11, b13 - färgningar)  
 
Dominant 7-ackord (ej ofta förekommande) 

VI. Lokrisk nat9 - 1, 2, b3, 4, b5, b6, b7 (9, 11, b13 - färgningar)  
 
Moll 7-ackord 

VII.Altererad/Superlokrisk - 1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 (b9, #9, b5, #5 - färgningar)  
alternativt: 1, b9, #9, 3, b5, #5, b7  
 
Altererat Dominant 7-ackord 

 

b2 blir b9  
b3 blir #9 
b4 blir 3 
b6 blir #5 
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4.1 Bygga en stadig grund att stå på 

Intervallen b3 och 5 var de första intervallen jag började att utforska. I denna film försökte jag 
skapa musik med en grundton och intervallet b3, med fokus på att skapa en intressant rytmik då det 
melodiska vokabuläret i detta fall var begränsat. Målet var att frångå de mönster och boxar som jag 
vanligtvis har använt mig av. I denna film var det samma övning fast med intervallet 5. Det ska 
förtydligas att jag valde att begränsa mina intervall-hopp och hålla mig inom en oktav för att det 
inte skulle bli sådana absurda intervall-hopp. Det ska också tilläggas att jag inte behövde spela 
grundtonen som jag visualiserade utifrån, utan den fungerade som en referenspunkt som antingen 
kunde spelas eller inte spelas. Intervallen b3 och 5 sammanslagna med en grundton bildar i sin tur 
ett rent moll-arpeggio . Ett rent moll-arpeggio kan verka som en relativt tråkig, basal kunskap och 5

inte speciellt upphetsande vid en första anblick. Men det är ett sådant kraftfullt musikaliskt vapen 
som man kan använda sig av i många olika musikaliska situationer, eftersom det återfinns i en rad 
olika skalor.  

Rent moll-arpeggio återfinns i dessa skalor: 

1. Moll-pentatonisk 
2. Dorisk 
3. Frygisk 
4. Eolisk 
5. Melodisk moll 
6. Dorisk b2 

Att som ett grundläggande steg få en bra kunskap om hur ett moll-arpeggio kunde spelas över hela 
halsen var något som var mer användbart än vad jag hade kunnat föreställa mig.  
Jag, som många andra förbiser ofta dessa basala kunskaper och hoppar istället direkt till det som 
känns mer spännande och intressant. Det kan i sin tur leda till att förmågan att improvisera blir 
lidande, vilket jag själv har erfarenhet av. Här är ett videoklipp där jag spelade ett rent moll-
arpeggio över sex olika ackord för att visa på mångsidigheten och användbarheten hos ett rent moll-
arpeggio. 

Sedan fortsatte jag med att utforska intervallet b7 på ett rytmiskt sätt, vilket kan ses här. Intervallet 
b7 sammanslaget med intervallen 1, b3 och 5 bildar i sin tur ett moll 7-arpeggio. 

 Ett arpeggio är ett brutet ackord, där tonerna spelas en åt gången istället för att alla spelas samtidigt5
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https://www.youtube.com/watch?v=u1rvKmmz6r8&index=15&list=UU2IbLZYFFrkIezVlfNkt7NQ
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4.1.2 Vad definierar ett ackord?  
Terser, alltså intervallen b3 och 3 är funktionerna som avgör om ett ackord är ett moll- eller ett dur-
ackord. Därför kändes det som en klok idé att som min nästkommande uppgift utforska intervallet 
3, då jag i praktiken skulle kunna spela b3 och 3 över vilken låt som helst, och det skulle låta 
korrekt över alla ackord. Ett ackord innehåller antingen intervallet b3 eller 3, eller i vissa fall bägge 
två som i t.ex. ett ”dominant 7#9-ackord”, som innehåller både b3 och 3. I vissa fall är ackord även 
terslösa, som t.ex. ett ”kvintackord” och ”sus-ackord” etc. där valet av ters i sådana fall blir en 
smakfråga för vad som är musikaliskt passande. Här är ett klipp där jag enbart spelade grundtoner 
och b3/3 på ”Autumn Leaves”. Jag använde mig av en mångsidig rytmik för att göra lyssnings-
upplevelsen mer musikaliskt tillfredställande.  

Intervallen som jag började med att utforska gav mig en bra grund som jag sedan kunde addera till 
med de resterande intervallen. Att lära sig alla dessa intervall var inget som skedde över en natt, 
utan det var en långsam och långdragen process som kom att ta lång tid att internalisera och få 
under fingrarna. Processen att lära sig alla dessa steg var mödosam och krävde en hel tålamod, men 
kunskapen som jag fick i utbyte visade sig dock vara belönande. Jag fortsatte sedan med att utforska 
de resterande intervallen, på ett metodiskt sätt åt alla möjliga håll och riktningar. Denna kunskap 
genererade nya möjligheter till olika fingersättningar för att i ”stridens hetta” kunna navigera 
någorlunda bekvämt och självsäkert i olika harmoniska scenarion.  

4.1.3 Utforska intervall över statisk vamp 
Den stora meningen med det här arbetet var att kunna ge mig som gitarrist, men också gitarrister i 
största allmänhet en möjlighet att bryta sig loss från inlärda mönster som sitter djupt inrotade hos 
en. Därför var det av stor vikt att jag ägnade mycket tid till att försöka hitta nya vägar jag kunde gå 
med mina intervall-val. Även fast jag hade skrivit upp alla skal-formler och alla alternativ för 
fingersättningar för alla intervall, utvecklades min musikaliska förmåga främst genom att utforska 
den kunskap jag samlat på mig och applicera den på musikaliska kontexter. 

I mina tidigare övningar hade jag konsekvent använt mig av ett konstant tempo, antingen en 
metronom eller ett bakgrundsspår. Det var ett bra tillvägagångssätt då jag lärde mig att spela i 
tempo och förbättra min timing, vilket synnerligen är en viktig egenskap att bemästra. I mina 
övningar med ett konstant tempo har jag dock ofta känt av en stress då jag alltid har vetat när min 
nästa ton måste spelas, vilket medförde att jag ibland gjorde misstag då min hjärna inte hann 
processa information snabbt nog. Av den anledningen tog jag bort tempot ur ekvationen, och istället  
improviserade jag ”rubato”, d.v.s utan tempo över en vamp med tempo. I den övningen använde jag 
mig av den altererade skalan över en statisk vamp endast innehållande ackordet C7#5. Nedanför är 
C-altererad skala noterad.  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Jag upplevde denna övning som relativt ”flummig” och för fri för min smak, då jag som sagt allt 
som oftast har relaterat mitt musicerande till något slags tempo. Men desto mer tid jag spenderade 
med denna övning desto mer kände jag att jag verkligen improviserade, och valde toner på ett 
medvetet sätt som jag inte riktigt har varit van att göra. För att bekanta sig med en skala och hitta 
vägar och passager genom den tycker jag att övningar som denna, när man inte är begränsad till en 
konstant puls kan vara nyttiga då man har möjlighet att ta sig tid och välja toner omsorgsfullt, 
istället för att låta muskelminnet bestämma. Detta leder mig tillbaka till min insikt om att låta min 
hjärna jobba i den snabbhet den vill jobba i, vilket självklart varierar från person till person. För 
någon kan det ta en milli-sekund att t.ex. hitta intervallet b5 och för en annan kanske det tar en 
minut. Inget av det är fel, men det är lätt att förhasta sig och vilja gå framåt snabbare än vad ens 
hjärna klarar av.  

4.1.4 Konstruera melodier 
Ekvilibristiska licks i all dess ära, men för mig och många andra tror jag att det är starka melodier 
som är det som blir starkast ihågkommet när allt är sagt och gjort. Det ska dock sägas att jag har och 
har fortsatt att ägna en stor del av min övningstid med att spela snabbt, då det är något som är djupt 
inrotat hos många gitarrister. Ända sedan jag var liten har jag alltid fastnat vid gitarrister som kunde 
spela snabbare än ljusets hastighet, men som även var kapabla att improvisera kraftfulla melodier 
och melodiösa fraser. Jag har länge upplevt att jag är mer bekväm med att spela inlärda licks än att 
improvisera ett solo som alla har kunnat sjunga med till. Jag insåg att den intervalliska metoden var 
vägen för mig att gå för att skapa melodiösa solon då jag har makt och kontroll över var frasen ska 
ta vägen, till skillnad från mitt muskelminne som ofta tenderar att välja vägar jag redan gått. 

4.1.5 Två toner per takt 
Jag hade som mål med den nedanstående övningen att varje ton som jag valde att spela skulle vara 
en ackordston som betonade harmoniken. Jag valde att spela halvnoter, vilket gav mig nog med tid 
och andrum för att hitta en grundton och visualisera en valfri skalton utifrån den. 
Denna övning skapade tydligt inga intressanta melodier, då det blev statiskt både rytmiskt och 
melodiskt. Dock märkte jag att det tränade min förmåga att på ett snabbare och effektivare sätt 
lokalisera grundtoner.  

Här är åtta takter av en improvisation på denna övning. Jag använde mig av ackorden från 
”Autumn Leaves”.  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https://www.youtube.com/watch?v=OrqJ0CX61YM&list=UU2IbLZYFFrkIezVlfNkt7NQ&index=1


4.1.6 Tre toner per takt 
Här är en liknande övning, med skillnaden att jag spelade tre toner per ackord istället för två.  
Jag spelade två fjärdedelar följt av en halvnot. Anledningen till att jag valde att att spela två 
fjärdedelar följt av en halvnot istället för vice versa var eftersom halvnoten gav mig mer tid för att 
lokalisera nästa grundton att visualisera utifrån. Jag använde mig av ackorden från ”Autumn 
Leaves”. 

4.1.7 Ackordston, Skalton, Ackordston, Ackordston 
Jag valde även att spela fyra toner per ackord, dock adderade jag en skalton till ekvationen. Jag 
spelade tre ackordstoner och en skalton. Det gjorde jag för att skapa mer omväxling i mina fraser, 
då inte alla toner var ackordstoner, vilket kan skapa mer oförutsägbara och intressanta melodier. Jag 
valde att spela ackordston, skalton, ackordston, ackordston. Ett exempel på det kan t.ex. vara 
intervallen: 3, 2, 7, 5 över t.ex. ackordet ”Bbmaj7”. Nedanför är åtta takter av improvisation över 
ackorden från ”Autumn Leaves”. Det kan höras här. 

4.1.8 Fyra toner per takt utan musik 
Denna övning byggde på att spela fyra toner per ackord, som var ackordstoner. Till skillnad från 
tidigare övningar som byggde på att spela till ett bakgrundsspår, ville jag experimentera med att 
endast spela till en metronom som slog på två och fyra av puls-slagen. Anledningen till att jag ville 
göra det var att det var en bra fingervisning för min utveckling med den intervalliska metoden, då 
jag ville kunna höra harmoniken i fraserna även fast det inte spelades något annat än mina toner. Ett 
exempel på det var när ett D7-altererat ackord spelades betonade jag det genom att spela viktiga 
intervall som: 3, b7 och b9. Jag använde mig av ackorden från ”Autumn Leaves". 

Jag insåg också att jag inte behövde exkludera alla övningar och kunskap jag redan besatt för att 
använda den intervalliska metoden, som t.ex. övningen på sida sex. Jag kunde dock implementera 
och addera ett lager av improvisation som den föregående övningen inte innehöll, då den bestod av 
memorerade boxar som spelades utan improvisation och där jag för varje nytt ackord spelade 
grundtonen i ackordet. Men med hjälp av verktyg som kromatik, närmande-toner etc. kunde jag 
istället för att spela memorerade boxar utöva och utveckla min förmåga att visualisera intervall. 
Medans jag spelade en fras försökte jag simultant visualisera intervallet 1, b3/3, 5 eller 
b7/7(beroende på om det var ett dur- eller moll-, maj7- eller ett dominant7-ackord).  
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https://www.youtube.com/watch?v=GGeIG0zpA70&list=UU2IbLZYFFrkIezVlfNkt7NQ&index=2
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Nedanför är åtta takter av improvisation över ackorden från ”Autumn Leaves”. Jag spelade skalorna 
från antingen grundton till grundton, ters till ters, kvint till kvint, sjua till sjua beroende på var 
frasen ledde och var närmsta grundton i nästa ackord var. Här fick jag också göra ett medvetet val 
om var jag ville att frasen skulle leda; uppåt eller neråt i tonhöjd. Jag adderade även 
fraseringsverktyg som kromatik för att göra fraserna mer melodiskt intressanta. Dessa kromatiska 
toner har jag skrivit inom parentes för att visa på att de inte hör till skalan till ackorden, utan de 
fungerade endast som kromatiska genomgångstoner , vilket inte är något som definierar 6

harmoniken. 

4.2 Svårt att se klart i dimma 

En svårighet som jag frekvent stötte på med denna metod är att det lätt blev ”dimmigt”.  
Med dimmigt menar jag att jag lätt kunde tappa bort mina referenspunkter och därmed inte kunna se 
mina intervall-alternativ klart. För att det inte skulle bli dimmigt var jag tvungen att uppdatera mina 
referenspunkter snabbare och smidigare när jag rörde mig längre och längre bort från min 
ursprungliga referenspunkt. 

Jag blev därför tvungen att öva på min förmåga att uppdatera mina referenspunkter under mina 
improvisationer, annars tappade jag lätt bort mig när jag inte var i boxarnas trygga famn.  
Ett exempel på det kunde vara om jag visualiserade från tonen C på A-strängens tredje band, men 
min fras utvecklade sig mot intervallet 5, tonen G, på B-strängens åttonde band. Vid ett sådant 
tillfälle behövde jag bli bättre på att snabbare byta referenspunkt till ett C som låg närmare tonen G, 
som i sin tur lät mig att fortsätta frasen på ett kontrollerat sätt där jag dikterade villkoren och 
bestämde åt vilket håll frasen skulle färdas. 

En analogi som jag använde mig av var att tänka på att improvisera över ackord som ett spel 
schack. En nybörjare på schack har en tendens att bara tänka på det steg de gör i stunden och inte ha  
en strategi för hur deras nästkommande steg ska se ut. De bästa schack-spelarna ligger å andra sidan 
ofta flera steg före deras nuvarande steg, vilket inte kanske nödvändigtvis går att överföra direkt till 
musikalisk improvisation, men man kan alltid försöka se till att ligga ett eller två steg före.  

 En genomgångs-ton är en ton, ofta en icke-ackordston, som kromatiskt spelas mellan två ackordstoner6
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Det var något som jag försökte att internalisera, att alltid ligga ett eller två steg före. Att alltid då jag 
improviserade och befann mig i en fras, samtidigt försöka tänka på vilket intervall jag befann mig 
på men också samtidigt fundera över var jag hade min närmaste grundton som jag kunde visualisera 
utifrån. Nedan har jag noterat ett exempel på en fras i C-dur, och även förslag på två olika 
grundtoner som man kan visualisera intervall ifrån. 

 

 

 

4.3 Verktyg för att skapa musik 

Ofta kunde det vara bra att skapa begränsningar för att fokusera specifikt på en viss sak jag ville 
lära mig. Det kunde vara nödvändigt för att kunna internalisera information bättre, istället för att 
försöka absorbera allt på en och samma gång, vilket min hjärna kunde ha svårt att klara av. 
Dock fick jag påminna mig om att musik faktiskt handlar om att skapa musik, och alla dessa 
övningar egentligen bara var verktyg som jag samlade på mig för att ha möjligheten att skapa musik 
på ett givande och tillfredställande sätt. 

Alla ovanstående övningar var bra sätt för att utveckla min kunskap om gitarrhalsen, skapa 
melodier som rörde sig på ett logiskt och på ett naturligt sätt genom harmonier etc.  
Men personligen upplevde jag att det saknades nåt som adderade något mer levande och som inte 
var lika mekaniskt och monotont. Verktyg som hjälpte till att motverka det var fraseringsverktyg så 
som kromatik, närmande-toner och led-toner. Nedanför är ett exempel på verktyget närmande-
toner  där jag spelar ackordstonerna: 1, 3, 5, b7 på de betonade slagen 1,2,3,4. Samtidigt som jag 7

närmar mig underifrån kromatiskt vilket gör improvisationen mer intressant och spännande, enligt 
mig.  

 En närmande-ton är en ton som leder in till en mål-ton, uppifrån eller nedifrån.7
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För att inte alla improvisationer skulle låta så sterila och mekaniska valde jag också att jobba med 
att inkorporera olika rytmer, och användandet av motiv  i synnerhet. Motiv är korta musikaliska 8

fraser som är verktyg som är flitigt använt för att skapa fraser som kan fånga lyssnarens 
uppmärksamhet och ge dem något att ”greppa tag i”. Utan starka motiv kan det lätt bli att man 
börjar på en idé och därefter snabbt går över till nästa idé. Man kan istället stanna vid en idé och 
utveckla den för att skapa något som publiken kan förstå sig på och som de kan uppskatta. 

I detta övningsexempel höll jag mig till ackordstoner men med en konstant rytm/motiv som flyttade 
sig över de olika ackorden från ”Autumn Leaves”. Den noterade rytmen nedanför är den jag 
använde mig av.  
 
 
 

4.4 Intervalliska metoden applicerat över olika genrer 

Som musiker och gitarrist är jag van och trivs med att ha på mig många olika ”hattar”. Ena dagen 
spelar jag hårdrock för att nästa dag spela bebop. För mig är genrebredd något som jag värdesätter 
högt och något som jag brinner för då jag vill vara en gitarrist som kan agera som en kameleont och 
inte låter olika genrer hålla tillbaka min musikaliska identitet. Det kan lätt annars bli att man kan 
uttrycka sig på ett naturligt sätt i vissa genrer, men på ett onaturligt och icke önskvärt sätt i vissa 
andra. Det är allas eget val att välja vad man vill lägga sin tid och energi på, och om man vill 
fokusera på att bli så genre-bred som möjligt eller bara fokusera på en genre. Men för min egen del 
har jag mitt hjärta i många stilar och genrer. För mig var det viktigt att den kunskap som jag hade 
utvunnit från denna metod inte bara skulle appliceras på jazz-standards. Denna metod ville jag 
kunna använda mig oavsett om jag spelade soul, jazz, blues, rock eller country etc. Jag har därför 
gjort ett antal improvisationer på olika genrer med den intervalliska metoden för att undersöka 
huruvida den fungerade i olika kontexter.  

 Motiv är en kort återkommande musikalisk fras eller ett tema8
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4.4.1 Blues-improvisation 
Här är ett videoklipp där jag spelade intervallen från den mixolydiska skalan över en 12-takters- 
blues. Jag har skrivit de olika intervallen som jag spelade i förhållande till ackorden som spelades. 
Bluesen ligger mig varmt om hjärtat, då det är den genre som jag kontinuerligt har spelat sedan 
begynnelsen av min musikkarriär. Det är också en genre som är en av grundstenarna i många av de 
genrer som vi idag lyssnar på, vare sig vi vill det eller inte. Av den anledningen kändes det som ett 
självklart beslut att göra en improvisation på en blues-progression. 
 
Under denna improvisation har mitt fokus legat på att skapa en musikalisk improvisation, dock med 
restriktioner då jag bara använder mig av den mixolydiska skalan, där jag försöker frångå mitt 

vanliga ”box-tänk” och tänka mer intervalliskt och betona de olika ackorden med de 
väsentliga ackordstoner. Här använder jag mig av fraserings-verktyg som ”slides”  för att 9

ge liv till improvisationen.  

Jag använder mig också av ett verktyg som kan göra improvisationer mer intressanta, jag gör 
”föruttar”(spelar över taktstrecken) ackordet som kommer i nästkommande takt. Det kan 
upplevas som en frisk fläkt att man inte alltid börjar sina fraser på första taktslaget då det 
nya ackordet spelas. I denna improvisation spelar jag i takt fyra intervallen 1, b7, 1 vilket 

egentligen blir intervallen 4, b3, 4 om man visualiserar i från grundtonen A. Men jag 
förutser ackordet D7 och visualiserar därför ifrån grundtonen D, därav är dessa toner skrivna inom 

parentes då de spelas under en takt med ackordet A7. 
En aspekt av musik som är minst lika viktig som tonerna om inte ännu viktigare är det 
rytmiska elementet i ens musicerande. Utan bra kunskap om rytm och en förmåga att 

kunna spela i tempo spelar det inte så stor roll vilka toner man spelar eller vilken 
visualiserings-metod man använder sig utav, då rytmiken och timingen är det mest elementära 

och det som ett otränat öra starkast kan greppa tag i. Att också lämna rum mellan fraser är 
något som kan vara minst lika användbart som rytmik då man spelar. Det gör fraserna mer 
logiska, då de har en början och ett tydligt slut. Ett exempel på pauser och frasavslut kan 

man finna i takt åtta där jag gör ett avslut på en fras genom att spela två åttondelar på slag 
tre, vilket enligt mig signalerade en känsla av avslut.  

Man kan göra en liknelse mellan musikaliska fraser och språk. På samma sätt som man kan finna 
det jobbigt att lyssna på någon som pratar konstant utan att lämna pauser i sina meningar, kan en 
improvisation på samma sätt upplevas som jobbig att lyssna på när man inte spelar med pauser som 
låter fraserna andas. 

4.4.2 Jazz-improvisation 
Här är ett videoklipp där jag spelade fritt över ackorden från ”Autumn Leaves”. Med fritt menar jag 
att jag inte använde mig av några musikaliska begränsningar, men jag fokuserade på att skapa en 
melodisk improvisation. Jag konstruerade konsekvent mina melodier med den aktuella grundtonen 
som referenspunkt, där jag försökte skapa sådant som starka melodier, motiv och använda mig av 
rytmisk diversitet. Jag har skrivit de olika intervallen som jag spelar i förhållande till ackorden som 
spelas. 

 En slide är då man glider in till en ton9
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Jazz är en genre som jag också har funnit stor njutning i, främst att lyssna på då det är den genre 
som jag genom åren har stött på mest problem med när jag har använt mig av caged-metoden. Jag 
har länge känt en inre stress när jag skådat ackord som i ”Autumn Leaves” ovanför, då man som 
jazz-gitarrist förväntas kunna improvisera flytande där man spelar fraser som rör sig på ett logiskt 
och smidigt sätt över harmonier. Man betonar ackordstoner och använder sig av koncept som 
närmande-toner, ”färgnings-toner”  och ”spännings-toner” , vilket går hand i hand med begreppet 10 11

”tension and release”, där spännings-toner upplöses till en ackordston vilket skapar en känsla av 
förväntning och ett mått av dissonans som är någonting som kan fånga lyssnarens öra. När man 
sedan släpper dissonansen som övergår till konsonans kan det skapa en tillfredsställande känsla som 
kan förhöja och intensifiera lyssnarupplevelsen. Min erfarenhet med att improvisera med caged-
metoden över en progression som denna har ofta begränsat mig istället för att öppna upp 
möjligheter. Jag har som sagt ofta känt mig låst vid boxar, vilket är en direkt följd av en begränsad 

 Färgningstoner är toner som ändrar ackordets klang, toner som 9, 11 och 1310

 Spänningstoner är altererade toner som förändras(altereras) och i stället spelas som b9, #9, #11/b5, #5/b1311
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kunskap om ackordstoner och grundtoner. I min jazz-improvisation låg som sagt ett stort fokus på 
att improvisera melodiska fraser som betonade ackordens olika kvalitéer med hjälp av 
grundläggande ackordstoner så som 3/b3 och 5. Generellt försökte jag spela ackordstoner på de 
starka slagen i takten, alltså slag ett och slag tre. Det leder enligt mig till att improvisationen låter 
”musikaliskt korrekt” när man lyssnar. Men en bieffekt av det tillvägagångssättet är att det kan bli 
relativt förutsägbart och på gränsen till monotont när ingen ton riktigt sticker ut eller fångar 
lyssnarens öra, vilket ledde mig till att även försöka inkorporera en del altererade toner och 
spänningstoner på de starka slagen. Vilket enligt mig kan bidra med en dimension av 
oförutsägbarhet och spänning. Ett exempel på det kan vara att spela spänningstoner som intervallen 
b9 eller #5, som i takt tre där jag spelar intervallet b9 mot F7b9 vilket framhäver ackordets kvalitét 
och skapar spänning på ett tydligt sätt. 

Jag använder mig också flitigt av kromatik och närmande-toner i denna improvisation för 
sammanlänka fraser på ett intressant och sofistikerat sätt. Vilket kan få en effekt likt den 
spänningstoner har då dessa också bidrar med ett mått av oförutsägbarhet som t.ex. i takt nio där jag 
spelade intervallet 7 mot ett G7#5 vilket i sig låter dissonant då G7#5 är ett ackord med en 
dominantisk funktion, alltså med en b7. Rent teoretiskt är det inkorrekt att spela intervallet 7 mot ett 
G7#5-ackord. Men när intervallet 7 har funktionen som en närmande-ton och som även spelas som 
en åttondels-synkop  så upplevs den enligt mig som mer logisk och som en mer konsonant klang 12

då intervallet i detta fall har en stark, ledande dragningskraft som övergår till intervallet 5 i nästa 
takt i ackordet Cm7. Intervallet 5 över ett Cm7 är kvinten som är en essentiell ackordston, vilket 
förstärker den ledande känslan.  

4.4.3 Country-improvisation 
Här är ett klipp där jag improviserade med den intervalliska metoden över en blues-progression i 
country-stil. Även fast detta också är en blues med likadana ackord som i blues-improvisationen är 
det ett helt annat tonspråk och fraseringsverktyg som gäller för genren country.  
 

Jag har under senaste åren investerat mycket tid på att förstå och spela som country-gitarrister 
som Brent Mason, Guthrie Trapp och Johnny Hiland. Det är den genre jag funnit mest 
intressant och som har generat mest spelglädje under min studietid på Piteå Musikhögskola. 
Av den anledningen kändes det som en given genre att improvisera över och inkludera i detta 

arbete. 

Det var samma premisser som gällde för denna improvisation som för de andra två 
improvisationerna, d.v.s att alltid ha som mål att försöka skapa en musikalisk och intressant 
improvisation. En gemensam nämnare med alla country-gitarrister jag nämnde ovan, är att de 
inkorporerar jazz- och blues-vokabulär tillsammans med country. Det generar en spännande 

och intressant mix, och det var något som jag försökte eftersträva.  

 En synkop är förskjutningen på en betoning som inte accentuerar ett starkt taktslag12
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https://www.youtube.com/watch?v=3qpaVzjTAyQ&list=UU2IbLZYFFrkIezVlfNkt7NQ&index=8


Sättet jag började denna improvisation på var att använda mig av fraseringsverktyget närmande-
toner som jag exemplifierade på sida 16 , där jag spelade intervallen från ett A-mixolydiskt 
arpeggio, d.v.s intervallen: 1, 3, 5, b7 på alla fyra taktslag medan jag spelade kromatiskt och 
närmade mig underifrån genom åttondels-synkoper till dessa toner.  

Kromatik är ett nyckelord för denna genre, då många fraser bygger på kromatik. Jag valde därför att 
implementera kromatik för att skapa fraser som andas country. Som t.ex. i takt åtta till tio, där jag 
stor del använde mig av kromatik för att ”binda ihop” ackordstoner med toner som inte 
nödvändigtvis ingick i den korrekta skalan, men som bidrog med häftigt ”sound”. I takt fem och sex 
spelade jag intervallen b5, b3 och 7 över ackordet D7. Dessa intervall hör inte till den  
D-mixolydiska skalan som var det adekvata skal-valet i detta fall, men eftersom dem agerade som 
genomgångs-toner skapade de inte dissonans. Utan de fungerade endast som en brygga mellan 
ackordstoner för att frasen skulle ta sig framåt. På ackordet E7 i takt tio där jag visualiserade utifrån 
grundtonen E på g-strängens nionde band använde jag mig flitigt av kromatiska genomgångs-toner 
där jag spelade kromatiskt mellan intervallen 5 och 3.  

Kromatik är som sagt ett koncept som är flitigt använt inom country och jazz och den fungerar som 
en av alla slags ”koder” till genrerna. Alla genrer är uppbygga och består av olika koder, sådant 
som: vilka toner är genre-korrekta att spela? Hur väljer man att spela dessa toner? Hur använder 
man sig av frasering och dynamik? Ett exempel på en till sådan kod inom country kan man hitta i 
takt fyra där jag spelade två toner samtidigt, en s.k. ”double stop”  som kromatiskt underifrån ledde 13

in till intervallen 3 och 5 av ackordet A7.  

När jag tidigare har improviserat och använt mig av caged-metoden på en liknande progression, har 
jag ofta ”hoppat” fram och tillbaka mellan olika boxar när ett nytt ackord spelats. Med den 
intervalliska metoden kände jag att jag rörde mig på ett mer ekonomiskt och smartare sätt. För att 
exemplifiera så kan man se och höra hur jag i takt sex med minimal rörelse flyttade mig från den A-
mixolydiska skalan till den D-mixolydiska skalan, utan att byta position och att stanna upp frasen. 
Med caged-metoden har jag haft en tendens att i liknande fall flytta hela boxen en kvart upp för att 
istället spela den D-mixolydiska skalan i en trygg och familjär box, vilket inte är lika ekonomiskt 
och kan stanna upp en ens fraser. En svårighet med denna improvisation var dock tempot, då det var 
relativt snabbt. Det ledde till att jag fastnade lite i det box-tän” som jag har försökt bryta mig loss 
ifrån. Ett exempel på det var i takt tio, där jag upplevde att jag skulle kunnat valt toner på ett mer 
medvetet sätt, istället för att låta fingrarna gå av sig själv. 

 En double stop är då två toner spelas samtidigt13
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4.5 Improvisera med intervall ackordiskt 

En fördel med caged-metodens konstruktion är att genom inlärandet av alla boxar lär man sig också 
olika inversioner  för ackorden. Fördelen med den metoden är att man snabbt kan memorera 14

ackord-inversioner som sträcker sig från början till slutet på halsen. En annan sak som antingen kan 

anses som en fördel eller en nackdel är att de tar upp relativt mycket plats och ”äter upp” mycket 
frekvenser i ett ensemblesammanhang. Det kan som sagt både kan vara positivt eller negativt 
beroende vilken situation man befinner sig i.  

Om man är gitarrist i en jazz-trio kan det vara bra att ta mycket plats eftersom det inte finns så 
många andra instrument som tävlar om plats. Om man spelar i ett pop-sammanhang å andra sidan 
där det eventuellt kan finnas mer som händer och mycket som ska ha sin plats, kan det vara en 
fördel att inte nödvändigtvis använda sig av stora ackords-inversioner. Man kan också rent av 
tröttna på dessa inversioner, då det kan bli aningen repetitivt att om och om igen spela samma 

 En inversion är en läggning för ett ackord, d.v.s vilken ordning tonerna arrangeras14
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memorerade inversioner som ofta saknar ett element av improvisation.  

Nedanför är en bild på fyra basala inversioner av ackordet Cmaj7, där blå färg representerar 
grundformen av ackordet, röd färg den första inversionen, grön färg den andra inversionen, gul färg 
den tredje inversionen. Här är ett klipp där jag förklarar och demonsterar dessa inversioner och mitt 
sätt att visualisera ackord. 

En fördel med den ”intervalliska metoden” är att jag har förbättrat min förmåga att snabbt kunna 
lokalisera grundtoner och dess omkringliggande intervall, vilket kommer till sin fördel när det gäller 
att improvisera med ackord. När man dock ska improvisera läggningar för ackord gäller det att man 
har en utvecklad simultanförmåga som gör det möjligt att kunna visualisera flera toner på en och 
samma gång, vilket var en förmåga som jag ännu inte besatt då det är en avancerad förmåga som 
kommer ta tid och ett gediget arbete att träna upp. 

I detta exempel improviserar jag läggningar och väljer ut intervall från en C-dur-tonalitet där jag 
betonar färgstarka toner, som 2/9 och 6/13. Jag visualiserade varje ackord utifrån en grundton som 
jag kunde välja att spela eller att inte spela, men varje ton som jag spelade var vald efter dens unika 
och specifika karaktär. 

5. Diskussion 

Jag har inte sett mig som en undermålig improvisatör, men improvisation är en ändlös resa. 
Det alltid finns saker att lära sig och jag tycker att denna studie har hjälpt till att ta min förmåga att 
improvisera till nästa nivå. Allt jag har lärt mig under min studie är något som inte är exklusivt för 
improvisation, utan all kunskap som jag har samlat på mig är något jag kommer att kunna applicera 
på många olika musikaliska sammanhang.  

Min första forskningsfråga var: På vilka sätt kan den ”intervalliska metoden” ge mig ett starkare 
fundament för mig som improvisatör? 

Min andra forskningsfråga var: Vilka eventuella styrkor och svagheter har den ”intervalliska 
metoden”?  

Jag tycker att den intervalliska metoden sannerligen har stärkt mitt fundament som improvisatör. 
Jag upplever att jag har fått en större kunskap om intervall, bättre förmåga att lokalisera grundtoner 
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och improvisera med en större lätthet där jag kan arbeta med små fragment istället för stora skalor 
som kan vara svåra att manipulera. Jag upplever även att mitt gehör har utvecklats, då jag kan höra 
mer tydligt inom mig vilka typer av fraser jag vill spela.  

Rent generellt kände jag att mina improvisationer ofta lät bra och korrekta. Men att det lät korrekt 
tycker jag inte alltid är synonymt med bra. Jag upplever att den intervalliska metoden kunde 
upplevas som ganska steril och monoton om man inte använde sig av fraseringsverktyg som jag 
exemplifierade i genomförandet. Speciellt under min blues-improvisation tyckte jag att det saknades 
någonting. Detta är dock något som jag inte tror är exklusivt för den intervalliska metoden utan 
enligt mig är fraseringsverktyg det som skiljer en korrekt men livlös improvisation från en 
improvisation med liv, oavsett om man använder sig av den intervalliska metoden eller caged-
metoden. Anledningen till att den intervalliska metoden upplevdes som relativt livlös tror jag hade 
att göra med att metoden i sig var fortfarande en sådan ny bekantskap för mig, till skillnad från 
caged-metoden som jag har använt mig av under en lång period. Det tror jag starkt bidrog till 
känslan av livlöshet. 

Den största problemet som jag frekvent har stött på i mina improvisationer med den intervalliska 
metoden är att jag inte har varit helt bekväm med att byta grundtoner, d.v.s referenspunkter, på ett 
snabbt och smidigt sätt när jag har rört mig längre bort från min ursprungliga referenspunkt. Jag var 
tvungen att öva på min förmåga att uppdatera mina referenspunkter under mina improvisationer, 
annars blev det lätt ”dimmigt”. Detta är något man konstant kan öva och bli bättre på genom att gå 
tillbaka till den mest basala övningen av att endast spela grundtoner. Vilket inte alltid är en 
underhållande process, men kunskapen den genererar är extremt nyttig. 

En svaghet med den intervalliska metoden är att den definitivt har en längre inlärningskurva än 
caged-metodens, och den kräver dessutom stort tålamod och ett hårt arbete. En annan svaghet 
tycker jag kan vara det faktum att ens improvisationer kan låta en aning livlösa, som jag diskuterade 
ovan. Men där tror jag som sagt att fraseringsverktygen egentligen är den stora boven, inte metoden 
i sig. En annan svårighet var att improvisera med intervall ackordiskt.  
Jag tycker att den intervalliska metoden var spännande och intressant att applicera på ackord, men 
ens snabbhet med att lokalisera grundtoner simultant med intervall kräver ett hårt arbete och en 
skicklighet som jag helt enkelt inte besatt för tillfället. 

Under min jazz-improvisation fick jag stor användning av mitt övande för kännedom om 
grundtoner, då det till stor del var ett nytt ackord i varje takt blev det viktigare för mig som 
improvisatör att snabbt kunna byta referenspunkt och lokalisera en grundton att visualisera utifrån.  
Före detta arbete när jag improviserade över låtar som ”Autumn Leaves”, använde jag mig av en 
eller två boxar som jag alternerade emellan, och som jag använde som en universal lösning. Jag 
tycker att den intervalliska metodens styrkor lös klart under denna improvisation, där det enligt mig 
lät som att fraserna var logiska, sammanhängda och man kunde verkligen höra hur harmoniken 
förändrades i fraserna, på samma sätt som ackordens harmonik förändrades. 

Under min country-improvisation märkte jag att jag hade en tendens att fastna i memorerade boxar 
och mönster. En stor bidragande orsak till det tror jag var tempot. När tempot är relativt långsamt 
har man mer tid på sig att processa information och tänka igenom sitt nästa ”drag”(för att återgå till 
schack-analogin). Man har mer tid att tänka i andra banor, spela nya fraser och på ett mer effektivt 
sätt byta referenspunkter. Tempot i denna improvisation var av det högre slaget, vilket medförde en 
effekt till det motsatta som jag nyss nämnde. Jag märkte att jag lättare återgick till det jag redan 
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kunde och det jag är bekväm med, eftersom hjärnan inte hann processa all nödvändig information, 
eftersom jag ännu inte hade nått det stadiet i min utveckling.  

Vad jag har förstått när jag har diskuterat med andra musiker, i synnerhet gitarrister, så är detta 
ingen välkänd metod. En stor bidragande orsak till det tror jag att som gitarrist är det kutym att man 
lär sig alla penta-boxar tidigt i sin musikaliska resa. Det kan medföra att man får en vertikal bild av 
gitarrhalsen istället för en mer öppen och horisontell bild. Jag tror att det är bra att ha kunskap om 
båda metoderna, då de kompletterar varandra. Med caged-metoden upplever jag att man är mer 
begränsad till fasta positioner och boxar, vilket enligt mig är ett tveeggat svärd. När det gäller att 
spela licks fungerar caged-metoden bra då skalorna ligger symmetriskt och man kan röra sig på ett 
naturligt och bekvämt sätt. Men när det gäller konstruerandet av melodier genom ackords-
progressioner med en mer komplex harmonik är det enligt mig svårt att slå den intervalliska 
metoden. Eftersom man kan arbeta med små fragment som grundtoner och intervall upplever jag att 
det har varit smidigt att improvisera kärnfulla och melodiösa fraser med den intervalliska metoden. 

Detta arbete har fått mig att fundera över hur jag hade improviserat om jag hade lärt mig den 
intervalliska metoden före jag hade lärt mig caged-metoden? Det är så klart en fråga som är omöjlig 
att svara på, men det hade varit intressant att se hur en nybörjare anammar den intervalliska 
metoden och om det skulle kunna gå att göra någon slags jämförelse mellan de två metoderna. Men 
om dessa två metoder kombineras kan man bygga upp ett improvisatoriskt vokabulär som enligt 
mig skulle vara ytterst svårslaget. Jag tror också att den intervalliska metoden skulle kunna hjälpa 
och öppna upp många dörrar för gitarrister som känner sig begränsade och låsta till memorerade 
mönster och boxar.  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7. Bilagor
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