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Abstrakt 

 
Syftet med arbetet är att få en djupare förståelse för lyssning och vad som karaktäriserar ett bra 

samspel. Genom arbetet ville jag se hur en jazzensembles samspel påverkas och utvecklas när vi inte 

hörde oss själva. 

 

I arbetsprocessen har jag med hjälp av mina medmusiker och en studiotekniker spelat in ett flertal 

exempel där vi inte hörde oss själva, samt inspelningar med medhörning för att kunna jämföra 

skillnader och resultat.  

 

Jag har genom dialoger med mina medmusiker, och från inspelningarna av våra studiotillfällen, 

kunnat analysera vår upplevelse kring hur momentet påverkade samspelet och improvisationen över 

en blandad jazzrepertoar. 

 

Efter analys av alla inspelningar har jag insett att jag behöver fler speltillfällen över en längre period 

för att kunna dra definitiva slutsatser. Tendenserna som observerats är att utan referenspunkter för vårt 

eget spel saknade vi självförtroendet och förmågan till samspel. Ett övningstillfälle krävde för mycket 

tid och förberedelse för att kunna användas som övningsmetod. 

 

Med hjälp av forskningen har jag funnit tydliga ljudexempel på olika typer av spänning i improviserad 

musik, och hur samspelet påverkar spänning och release. Genom analys av dessa exempel har jag fått 

en djupare förståelse för samspel och lyssning som musiker i en jazzensemble. 
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1. Inledning 

 
Under mina åtta verksamma år som pianist har jag haft möjlighet att spela med ett flertal duktiga 

musiker som alla haft olika influenser och musikaliska preferenser om när jazzmusik låter bra. Jag har 

haft turen att studera under kunniga lärare som introducerat mig till oräkneliga mängder med koncept 

och perspektiv att angripa improvisation som uttryckssätt. Inte minst har jag under dessa år haft 

chansen att lyssna på många av de stora jazzmusikerna, alla med olika stilar, och skaffat mig mina 

egna favoriter. Allt detta har lett till att jag skapat mig min egen bild över hur jag vill att min musik 

ska låta och vad jag anser vara åtråvärt inom ensemblespel och improvisation.  

 

Jag har vid ett flertal tillfällen hamnat i diskussioner med lärare och musiker kring samspel. Mina 

olika lärare har alla, på sitt sätt, uttryckt vikten av att lyssna på sina medmusiker och att det är 

tillsammans med ensemblen, inte själv, som man skapar musik. Från egna erfarenheter av att lyssna 

på andra musikers inspelningar, och från att spela i olika jazzgrupper, har jag märkt att det som solist 

ibland känns lönlöst att bygga energi eller spela någonting meningsfullt utan ett band som lyssnar och 

stödjer en. Som kontrast kan även känslan av ett energilöst och oengagerat solo vändas och bli helt 

magiskt om bandet lyssnar bra och har förmågan att lyfta solisten genom att tillföra gruppdynamik. 

Naturlig då, är att en bra solist i samspel med ett bra band, är det som skapar en riktigt bra jazzlåt. 

 

Att ha ett öra på sig själv och ett öra på resten av bandet är ett talesätt som jag hört mer än en gång. 

Det vill säga att ens fokus borde ligga jämt fördelat mellan vad bandet spelar och på sin egen 

improvisation. Samspel är med andra ord oerhört viktigt inom improviserad jazz. Med möjlighet att i 

stunden förändra harmonier, tempon och känsla, är ett lyhört och välkoordinerat band en av de 

viktigare grundstenarna. 

 

Som solist finns det gott om övningar för att utveckla förmågan att lyssna på sin ensemble; övningar i 

att bättre uppfatta de musikaliska idéerna hos bandmedlemmarna och lägga mindre fokus på sina 

egna. En risk med dessa övningar kan vara att solisten lätt glider tillbaka till att ha för stor 

koncentration på sig själv, och därmed tappar bandets influenser och samspel. 

 

Denna problematik lämnar mig undrande kring vad som händer om man tar bort sitt eget spelande 

som faktor. Att man med olika hjälpmedel och verktyg skapar en miljö där man inte hör sig själv, utan 

bara låter sig influeras av vad medmusikerna spelar. 
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2. Begreppsförklaring 

 
● 8-dels linjer - En sammanflätning av olika toner baserade på jämna åttondelar, ofta över en 

eller flera takter 

 

● Diatoniskt - En term för en ton eller ett ackord inom den etablerade harmoniken. 

 

● Frasering - Hur man framför toner och rytmer i en kombination av time och dynamik. 

 

● Friform - En komposition där struktur, formdelar och antalet takter inte är förutbestämt, utan 

är öppet för improvisation. 

 

● Motiv - En musikalisk idé, oftast baserad på en kort melodi eller ett rytmiskt mönster. 

 

● Motivbearbetning - Att ta ett motiv och omarbeta det genom rytmik, liknande melodier eller 

dylikt. 

 

● Out - Motsats till diatoniskt, en ton eller ett ackord som inte är en del av den etablerade 

harmoniken. 

 

● Prickar - En accentuerad rytm, ofta spelad av ackompanjerande musiker och med en paus 

innan eller efter. 

 

● Pedalton - När samma grundton spelas även om ackorden byts, ofta för att skapa energi. 

 

● Queue - En signal från bandledaren eller solisten att alla ska fortsätta in i nästa del av 

kompositionen, till exempel från ett solo med obestämd längd in i ett avslutande tema. 

 

● Release - När harmonik och rytmer går från spänning till samklang. 

 

● Referenspunkt - En utgångspunkt för ens gehör att relatera det man spelar till andra ljudkällor 

och harmonik. 

 

● Tension, spänning - Det syftar på när toner, rytmer eller ackord genom dissonans skapar en 

förväntning för release. 

 

● Time - En term för förhållandet i timing mellan musiker i en ensemble. 

 

● Timing - Ett förhållande mellan rytm och tid. 

 

● Walking - En term för när en basist spelar jämna fjärdedelar. 
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3. Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med arbetet är att få en djupare förståelse för lyssning och vad som karaktäriserar ett bra 

samspel. Genom arbetet ville jag se hur en jazzensembles samspel påverkades och utvecklades när vi 

inte hörde oss själva. 

 

Det jag har undersökt är: 

 

● Hur förändrades ensemblens samspel när vi bara hörde varandra? 

 

● Hur utvecklades ensemblens samspel efter ett par övningstillfällen? 

 

● Vad talar för och emot att övningsmetoden kan användas för att utveckla samspelet i en 

ensemble, och hur effektiv är den? 
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4. Metod och material 

 
För att svara på frågeställningen har följande metoder och material använts: 

 

● In-ear medhörning och hörselkåpor för att försäkra oss om att vi bara hörde det vi ville höra 

genom medhörningen. Jag spelade dessutom på ett digitalpiano för att inte höra mitt eget spel. 

 

● Skiljeväggar i studion för att vi inte skulle förmedla information via visuella queues. Uppstod 

problem med kommunikationen skulle detta kunna uppfattas i inspelningarna och inte lösas 

genom kroppsspråk och ögonkontakt. 

 

● En pianotrio som jag tidigare spelat mycket med. Vi har tillsammans etablerat en bra grund 

för samspel, och då jag har en tydlig bild över hur vi kommunicerar via musik blir det lättare 

att höra förändringar. På två av låtarna tog jag även hjälp av en fjärde bandmedlem på 

saxofon. Fokus låg fortfarande på pianotrions samspel, men här som kompgrupp. 

 

● Fem olika kompositioner valda utifrån olika parametrar för att få ett bredare perspektiv på hur 

olika subgenrer påverkade arbetet. 

 

● Inspelningar av både själva momentet, med referensinspelningar där vi hör oss själva, och 

inspelningar av konserter med samma band i nära tidsram. Med fler inspelningar blir det 

lättare att jämföra och höra skillnader i samspelet. 

 

● Efter ett inspelningstillfälle gjorde ensemblen en enklare analys kring vad vi upplevde som 

skillnader i samspelet. Vi diskuterade vilka problem som uppstått och hur vi kunde kringgå 

dessa genom att anpassa vår teknik och vårt fokus mellan inspelningar. 

 

● En djupgående analys av allt inspelat material från övningstillfällen och referensinspelningen. 

Jag lyssnade igenom materialet och letade efter tendenser, skillnader och potentiell utveckling 

i ensemblens samspel. Efter analysen diskuterade hela ensemblen mina observationer, och 

jämförde våra upplevelser från inspelningstillfällena med diverse ljudexempel.  

 

Musikerna som medverkat med inspelningarna: 

 

● Ludwig Aronsson, trummor - Student vid Musikhögskolan i Piteå 

 

● Olov Ambrosius Persson, kontrabas - Examinerad student vid Musikhögskolan i Piteå 

 

● Fredrik Söderlund, saxofon - Examinerad student vid Musikhögskolan i Piteå 
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4.1 Låtval 

 
Tanken bakom de här fem kompositionerna var att de skulle bjuda in till olika typer av tonspråk i 

improvisationen och att de, på olika sätt, skulle utmana oss som musiker. Låtarna är varierande i sina 

svårigheter och bidrar till ett bredare perspektiv. Med detta i åtanke var förhoppningen att jag kunde 

hitta möjliga brister i övningsmetoden och höra större skillnader i kvalitén på samspelet. 

 

● Oleo - En låt från jazzens standardrepertoar baserad på rhythm changes1. Rhythm changes 

innehåller generellt två ackord per takt och spelas ofta i ett högre tempo. Oleos tema är också 

rytmiskt indelat i ojämna grupperingar och med ovanliga accenter, vilket gör det enkelt att 

misstolka var man befinner sig i låten. Dessa tre parametrar begränsar vår förmåga till inre 

gehör och på så sätt försvåras improvisationen och samspelet.  

 

● Fried Pies - En blues. Temat på denna låt är en tydlig call-and-response2 där huvudstämman 

spelar en fras som blir svarat, i detta fall, av prickar från kompet. Blues inom jazz har ett 

säreget sätt att influera improvisation. Jag ville också undersöka hur prickar upplevs under 

temat.  

 

● Autumn Leaves - Låten är också en låt ur jazzens standardrepertoar men denna anses dock 

vara diatoniskt och rytmiskt simpel. Jag valde denna komposition för att få en bild av hur 

samspelet och improvisationen förändras när vi inte blir utmanade av kompositionen med 

olika svårigheter. Då det är en simpel låt behövs motivbearbetning och samspel för att hålla 

den intressant och i rörelse. 

 

● Sekundlåt - En låt skriven av mig och basisten med friform och utan harmonisk grund. Denna 

typ av låt öppnar upp många möjligheter till tonval och idéer som inte riktigt platsar inom jazz 

med ackord och en vanlig låtuppbyggnad. Improvisationen och motiven tenderar att bli mer 

självständig när man inte tvingas förhålla sig till hur ackorden låter. Vi har i bandet ett skrivet 

tema att förhålla oss till och improvisationen är tänkt att förmedla samma typ av energi och 

känsla som temat. Jag ser det som ett intressant perspektiv eftersom vi har möjlighet att 

försöka förmedla en gemensam känsla och energi utan att behöva oroa oss för att göra fel 

tonval. 

 

● Terslåt - En låt skriven av mig själv med friform över den improviserade delen, dock denna 

gång med en tydlig harmonisk grund. Låten innehåller ett fri-improviserat intro. Den fortsätter 

vidare in i ett tydligt tema där pianot och basisten har skrivna melodier följt av ett helt 

improviserat mellanparti och slut. Låten skiljer sig tydligt från Sekundlåt, där aggressivitet 

och grovkantat är utbytt till en mer finkänslig och lugn känsla. I liknande kontrast är det här 

lätt att spela fel toner, där en röd tråd i improvisationen ofta hänger på tydliga melodier som 

lätt tappas om man spelar felplacerade spänningstoner3.  

 

 

                                                
1 Rhythm Changes - En vanligt förekommande ackordföljd baserad på låten I Got Rhythm skriven av George 

Gershwin 
2 Call-and-response - En musikalisk teknik där en solostämma spelar en melodi eller rytm varpå resten av 

ensemblen svarar med en egen melodi eller rytm  
3 Spänningstoner - En ton som inte är en del av ackordets fyrklang och då bidrar med spänning. 
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4.2 Förberedelse och tillvägagångssätt för inspelningen 

 

För att tydligare kunna höra skillnader i hur låtarna framfördes valde jag att spela varje låt två gånger: 

en gång med medhörning och en gång utan. Detta gav mig fler inspelningar att jämföra hur samspelet 

förändrades både över samma speltillfälle och över hela projektets gång. Vi i bandet var också 

avsiktligt inte särskilt förberedda på de tre förstnämnda låtarna, och spelade in dem utan omtagningar 

av inspelningen vid misstag. Låtarna Oleo och Autumn Leaves har jag och mina medmusiker spelat 

tillsammans långt innan studien då de är vanliga låtar på jam4 och som undervisningsmaterial. Låten 

Fried Pies är i många avseenden en karaktäristik blues utan större avvikelser, och jag var självsäker på 

att bandet kunde framföra denna låt a prima vista till den grad att det inte påverkade momentet. Jag 

gjorde såhär eftersom improvisation, idéer och motiv tenderar att bli konstlat och stelt då man enkelt, 

både medvetet och omedvetet, behåller idéer och motiv som man blivit förtjust i under egen övning. 

Jag upplevde att det inte påverkade Terslåt och Sekundlåt till samma grad eftersom det inte fanns en 

statisk ackordföljd att förhålla sig till. Det var heller inte möjligt att undvika de två sistnämnda låtarna 

på samma sätt eftersom de kompositionerna spelades av oss i andra, fristående projekt. 

 

Jag gav specifika instruktioner till bandet om att våga ta risker och att vidareutveckla idéer som 

uppstod. Instruktionerna var menade att förhindra att vi inte skulle våga ta risker i vår improvisation 

på grund av att själva konceptet att spela utan att höra sig själv var främmande, och då förhindra en 

analys av momentet. Med andra ord var mitt mål inte att det skulle låta bra, utan snarare att vi skulle 

se på det som en övning i samspel. Jag gav vidare instruktioner om att vi skulle respektera låtarnas 

karaktär för att få olika perspektiv från de olika kompositionerna. Samma tanke berörde också 

inspelningskvalitén och studioteknikerns påverkan på inspelningarna. Han fick instruktioner kring att 

inte förändra ljudbilden under inspelningen, och vi var noggranna med att kolla alla ljudnivåer och att 

vi var nöjda med medhörningen. På så sätt kunde jag vara säker på att skillnader i dynamik, 

fingertoppskänsla och ens teknik på instrumentet kunde uppfattas i inspelningarna och inte var ett 

oönskat resultat av varierande ljudbilder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Jam - En term inom jazzmusik där en ensemble spelar låtar ur jazzens standardrepertoar utan förberedelse och 

förbestämda arrangemang 
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5. Processbeskrivning 

5.1 Inför den första inspelningen 

 

Första gången vi satte upp all utrustning stötte vi på flera tekniska problem som jag inte förutsett. In-

ear medhörning och hörselkåpor räckte inte som ljuddämpning för att förhindra att basisten och, 

framför allt, trummisen kunde höra sig själva. De fick sticka in papper och skumgummi i 

hörselkåporna för att försöka dämpa så mycket ljud det bara gick. Tillslut nådde vi en nivå av 

dämpning som kändes tillräcklig för momentet; om de spelade själva kunde de höra ljudet från sina 

egna instrument marginellt, men när vi spelade tillsammans var det näst intill omöjligt att uppfatta sig 

själva. Vi observerade också att basens och saxofonistens mikrofoner plockade upp trummornas ljud. 

Jag hade på förhand haft förhoppningen att det skulle vara tillräckligt med tjocka skiljeväggar av 

skumgummi för att minimera ljudläckage genom mikrofoner, men eftersom trummorna inte hörde sitt 

instrument på andra sätt än genom läckage i medhörningen blev det väldigt påtagligt. Ljudet kom 

också med en viss fördröjning då det färdades genom rummet, vidare genom ett studiosystem, innan 

det tillslut kunde uppfattas av trummisen via sin medhörning. Det var så pass distinkt att det även var 

ett problem när vi spelade tillsammans så vi hade inget annat val än att separera alla medlemmar till 

olika rum. 

 

5.2 Iakttagelser under den första inspelningen 

 

Att spela i ensemble utan att höra sig själv var precis som vi förväntat oss, en väldigt bisarr erfarenhet. 

Det var först när hälften av låtarna var inspelade som vi alla slappnade av och kunde fokusera på 

momentet. När vi spelade utan att höra oss själva var det lättare att urskilja vad mina medmusiker 

gjorde. Avsaknaden av det egna spelet i ljudbilden gav en uppfattning av att det fanns mycket 

utrymme för idéer. Dock var det på de lugnare låtarna, Autumn Leaves och Terslåt, ofta svårt att ge 

respons till allas musikaliska idéer och olika motiv då man saknade referenspunkt för harmonik och 

tonval. Avsaknaden av en referenspunkt ledde till att jag kände mig alldeles för eftertänksam och 

försiktig när det kom till att ge musikalisk respons. Fried Pies och Oleo var lättare då det snabba 

tempot höll låten i rörelse. Improvisation över blues och rhythm changes tenderar att innehålla många 

8-dels linjer som vandrar mellan ackordstoner, något som inte kräver lika bra gehör som 

improvisation med melodiskt fokus. Sekundlåt var den låt där vi kände att vi bäst kunde ta vara på 

enkelheten i uppfatta varandras idéer. Eftersom låten är menad att vara stökig och kaotisk kunde vi 

ignorera enskilda tonval.  

 

Övergången från en flygel eller upprätt piano till ett digitalpiano var ingenting jag hade reflekterat 

över på förhand, eftersom det under normala omständigheter inte är en särskilt stor övergång . Det var 

inte förrän efter den första låten jag märkte hur stor påverkan det hade på min time, dynamiska känsla 

och min teknik. Jag märkte att jag förlitade mig på mitt gehör för att avgöra vart mina 8-dels linjer 

borde ligga rytmiskt, och hur hårt jag måste trycka på tangenterna för att få den dynamik jag ville ha. 

När jag inte kunde uppfatta mitt eget pianospel var det omöjligt att anpassa min frasering.  Det hade 

en oönskad påverkan på momentet, men tyvärr gick det inte att åtgärda då vi redan utnyttjade alla tre 

tillgängliga rum i studion, och då inte kunde separera mig och trummisen. 
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Inspelningen tog mycket längre tid än vad jag på förhand hade trott. Uppskattningen var att hela 

momentet skulle ta ungefär tre timmar, där tio låtar var strax över en timme musik och med två 

timmar för uppsättning av alla instrument, mikrofoner och soundcheck. Istället hade problemen med 

läckage och bristande ljuddämpning, som tvingade oss att flytta runt utrustning, gjort att hela 

momentet tog närmare sex timmar.  

 

5.3 Reflektioner efter den första inspelningen 

 

Spårlista med numrering: 

1. Fried Pies - med medhörning   

https://youtu.be/KJsUcii1iUE 

 

2. Fried Pies - utan medhörning  

https://youtu.be/0fr_c3Pkaw8 

 

3. Autumn Leaves - med medhörning 

https://youtu.be/HKZuVN83RVs 

 

4. Autumn Leaves - utan medhörning 

https://youtu.be/RLS3lS45q14 

 

5. Oleo - med medhörning 

https://youtu.be/vnVPLvTLwL4 

 

6. Oleo - utan medhörning 

https://youtu.be/b3DzsYnLpS8 

 

7. Terslåt - med medhörning 

https://youtu.be/Gwkk4X-Y9sg 

 

8. Terslåt - utan medhörning 

https://youtu.be/WY_fl-OFjvk 

 

9. Sekundlåt - med medhörning 

 https://youtu.be/zvoo23cnMn0 

 

10. Sekundlåt - utan medhörning 

 https://youtu.be/-oTnmUtvrgo 

 

Efter att alla låtarna var inspelade lyssnade vi igenom alla exempel en gång tillsammans. Några 

företeelser uppmärksammades av alla inblandade: 

 

I Autumn Leaves utan medhörning (ljudexempel 4 mellan 01.20 och 02:40) misslyckades vi i kompet 

med att ge solisten en bra, energirik grund som fick låten att gå framåt. Det var först vid 02:40 vi 

https://youtu.be/KJsUcii1iUE
https://youtu.be/0fr_c3Pkaw8
https://youtu.be/HKZuVN83RVs
https://youtu.be/RLS3lS45q14
https://youtu.be/vnVPLvTLwL4
https://youtu.be/b3DzsYnLpS8
https://youtu.be/Gwkk4X-Y9sg
https://youtu.be/WY_fl-OFjvk
https://youtu.be/zvoo23cnMn0
https://youtu.be/-oTnmUtvrgo
https://youtu.be/RLS3lS45q14?t=80
https://youtu.be/RLS3lS45q14?t=155


9 
 

gjorde någonting åt detta och gick upp i double time5. Vi blev förvånade eftersom vi vid speltillfället 

inte kunde uppleva denna trötta energi som hördes i inspelningarna. Samma sak hände också mellan 

versionerna på Terslåt i ljudexempel 7 och 8. I de improviserade delarna efter temat (07:15-08:00 i låt 

7 och 07:05-07:45 i låt 8) låg vi i trion i helt olika modus versionerna emellan, fast det var samma del 

av låten. Av inspelningen att döma var det en konsekvens av att jag kände mig vilse i den harmonik 

som basisten försökte etablera mellan 06:25-07:00 i låt 8. Jag kunde inte skapa mig en referenspunkt 

och valde att inte spela istället för att försöka uttrycka mina idéer. Då basisten inte fick gensvar 

fastnade vi, precis som i Autumn Leaves, utan riktning, och vi löste detta problem på samma sätt 

genom att helt byta modus. Även här var denna vilsna och riktingslösa känsla i partiet ingenting vi 

reagerat på under inspelningen. 

 

Min upplevelse var att jag var försiktig och återhållsam under inspelningen. Men när vi jämförde de 

första 20 sekunderna på de två olika versionerna av Autumn Leaves (låt 3 och låt 4), märkte jag att jag 

spelade minst lika mycket i båda versionerna. Det jag främst la märke till var att jag i versionen utan 

medhörning inte vävde mina fraser väl mellan saxofonistens temaframförande, utan tog upp det 

utrymmet som han behövde för att framföra temat. Vid 00:18 avbröt han till och med sin fras i 

förvirring eftersom jag spelade i det andrum han behövde för temats upptakt. Samma sak uppfattade 

jag hos mitt pianokomp under saxofonistens solon, ta 02:20 ur samma låt eller 01:00 ur låt 2 Fried 

Pies som exempel. Här skapar mina rytmer på pianot visserligen den spänning jag hade som avsikt, 

men på ett aggressivt och illa framfört sätt som avbröt saxofonistens fraser.  

 

Vi noterade också hur ett flertal missförstånd uppstod mellan oss i trion. Ett parti i Oleo utan 

medhörning (låtexempel 6) stack för mig ut mest: Min fras vid 01:17 var menad att i en takt bryta mot 

harmoniken för att sedan snabbt leda tillbaka till de vanliga ackorden, precis som jag lyckades göra i 

versionen där vi hörde oss själva (låt 5 vid 02:12). Här hörde vi i analys hur jag inte alls ledde upp 

lika bra till bytet av harmonik och att frasen accentuerats på ett väldigt klumpigt sätt. Då jag trodde att 

harmonikbytet var relativt harmlöst, och snabbt efteråt fortsatte i samma bebop-stil som tidigare, blev 

jag under speltillfället förvånad över den respons jag fick när trummor och bas helt lämnar låtens 

grund.  

 

Utöver dessa ovanstående exempel var det tre övergripande saker som ofta förekom i låtarna: 

● Ljudnivån var mycket högre än vanligt. Då trummisen nästan kunde höra sig själv om han 

spelade väldigt starkt så höjde han undermedvetet dynamiken för att motarbeta hur obekvämt 

det var att spela utan medhörning.  

● Time och olika rytmer blev ofta slarviga. Det här var hos mig något som förekom både på 

versionerna med och utan medhörning till följd av att jag inte hade förberett mig tillräckligt 

på att spela på ett digitalpiano. 

● Diffusa motiv. Utan medhörning blev många av våra motiv svårare att uppmärksamma och ge 

musikalisk respons på.  

 

 

Alla ovannämnda iakttagelser diskuterade vi inför nästa inspelning. Även om vi hittade flera 

skillnader i versionerna var det svårt att skapa sig en övergripande uppfattning om hur samspelet hade 

förändrats. Då det var första gången vi spelade utan att höra oss själva kunde vi heller inte utesluta att 

många av skillnaderna versionerna emellan, kom som följd att vi var obekväma i situationen. Av den 

anledningen valde vi att fokusera vår övning på de tre saker som punktats upp. Vi var överens om att 

                                                
5 Double Time - Att under ett parti i låten dubbla tempot för att skapa energi. 

https://youtu.be/Gwkk4X-Y9sg?t=435
https://youtu.be/Gwkk4X-Y9sg?t=435
https://youtu.be/WY_fl-OFjvk?t=425
https://youtu.be/WY_fl-OFjvk?t=385
https://youtu.be/HKZuVN83RVs
https://youtu.be/RLS3lS45q14
https://youtu.be/RLS3lS45q14?t=15
https://youtu.be/RLS3lS45q14?t=138
https://youtu.be/0fr_c3Pkaw8?t=60
https://youtu.be/0fr_c3Pkaw8?t=60
https://youtu.be/b3DzsYnLpS8?t=77
https://youtu.be/vnVPLvTLwL4?t=131
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time och dynamik var någonting som satte begränsningar i ensemblens samspel, och att vi under nästa 

inspelning skulle jobba på bristerna. I mitt fall gällde det främst att öva mer på ett digitalpiano för att 

bli mer bekväm i frasering. Vi var också ense att våga ta ytterligare friheter till att utforska och 

bearbeta idéer och motiv, och att vara extra noggranna i att få dessa så tydliga som möjligt.  

 

5.4 Iakttagelser under andra inspelningen 

 

Vi var den här gången mycket bekvämare med att inte höra oss själva och kunde under speltillfället 

bättre ta in alla uttryck och jämföra skillnader i hur det kändes att spela med och utan medhörning. Vi 

tyckte att det kändes bättre att spela utan medhörning eftersom vi tvingades att lyssna på våra 

medmusiker. Antagligen innebar det att vi då uppfattade våra medmusikers idéer bättre och att vi 

spelade mer samspelt. Det var färre stora misstag i form av borttappade formdelar och missförstånd, 

men utöver det var det svårt att få en uppskattning kring om samspelet och kvalitén på musiken var 

bättre eller sämre. 

 

Låten som upplevdes sticka ut för samtliga under inspelningen var Oleo, där båda versionerna kändes 

uppjagade och där vi behövde kämpa för att inte sjunka i tempo. Under vanliga omständigheter hade 

vi sänkt tempot på låten när vi märkte att vi inte kunde få det att svänga bra. I övrigt var vi nöjda med 

hur låtarna hade känts och vi tyckte att det skett mycket intressant på alla versioner. 

 

Jag upplevde att min övning på digitalpiano visade resultat. Förutom på Oleo behövde jag inte 

koncentrera mig lika mycket för att mina 8-delar skulle ligga rätt i time tillsammans med trummorna 

och basen. Trummisens fokus på dynamik visade också utslag, men han upplevde istället en 

begränsning i att ständigt arbeta mot sina instinkter och hålla volymen låg.  

 

Den andra inspelningen gick snabbare och med färre tekniska komplikationer än den första. Vi visste 

på förhand att vi behövde flera olika rum och vi kunde snabbare anordna ordentlig ljuddämpning, men 

även utan tekniska problem tog denna inspelning mellan fyra och fem timmar.  

 

5.5 Reflektioner efter andra inspelningen 

 

Spårlista med numrering: 

11. Fried Pies - med medhörning  

https://youtu.be/my6QD2pTqDc 

 

12. Fried Pies - utan medhörning 

https://youtu.be/GPYMJo1ISvs 

 

13. Autumn Leaves - med medhörning 

https://youtu.be/ZQFzB30dldk 

 

14. Autumn Leaves - utan medhörning (de första 30 sekunderna försvann i inspelningen) 

https://youtu.be/oACgq6Zp9uY 

 

https://youtu.be/my6QD2pTqDc
https://youtu.be/GPYMJo1ISvs
https://youtu.be/ZQFzB30dldk
https://youtu.be/oACgq6Zp9uY
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15. Oleo - med medhörning 

https://youtu.be/cpHpoHl4NJU 

 

16. Oleo - utan medhörning 

https://youtu.be/xI-tZmYooiU 

 

 

17. Terslåt - med medhörning 

https://youtu.be/BYLMpH0cAZs 

 

18. Terslåt - utan medhörning 

https://youtu.be/kiVlig7YjSA 

 

19. Sekundlåt - med medhörning 

https://youtu.be/LSMB4As4-X4 

 

20. Sekundlåt - utan medhörning 

 https://youtu.be/PpeWbRYSLQ8 

 

Likt den första inspelningen valde vi att nöja oss med en genomlyssning av inspelningarna, för att 

sedan göra en djupare analys när hela projektet var genomfört. 

 

Även om vi inte var nöjda med vår musikaliska prestation i jämförelse med hur vi som trio lät under 

vanliga omständigheter, kunde vi ändå uppskatta en tydlig förbättring från den första inspelningen. I 

andra inspelningen var det färre fundamentala misstag i time, dynamik och hur vi hanterade rörelse 

och energi i låtar. Det framgick också i inspelningarna att vi var bekvämare i att inte höra oss själva. 

Vi lämnade mer utrymme åt varandra, motiven var bättre genomtänkta och, förutom i Oleo, fanns det 

ett omfattande lugn i musiken. Då det på Oleo lät stressigt på båda versionerna, både med och utan 

medhörning, drogs slutsatsen att det handlade om något så enkelt som dålig dagsform. 

 

Terslåt var den låt vi alla reagerade särskilt på. Vi hade på den första inspelningen avhållit oss från att 

bibehålla längre och harmoniska motiv när vi spelade utan medhörning. Denna gång hade vi i introt 

(låt 18. 00:00-02:50) stannat vid samma motiv i nästan tre minuter innan vi gick vidare till temat vid 

02:50. Det här motivet behöll vi sedan låten igenom.  

 

Flera olikheter som uppstått i inspelningarna kunde vi inte fastställa orsaken till. Vi bestämde att till 

nästa inspelning behålla fokus på time, dynamik och motivbearbetning. 

 

5.6 Efter inspelningarna 

 

Den tredje och sista inspelningen av momentet var planerad att äga rum efter jullovet och innan den 

bokade referensinspelningen i mitten av februari. Då en inspelning, med upp- och nedriggning av 

instrument samt efterarbete med inspelningsteknikern, tog mellan fem och sex timmar, hade vi bara 

möjlighet att boka studion på helger. Tyvärr hittade vi inte något tillfälle där alla fem medverkande 

hade möjlighet att undvara en helgdag. Då jag ville ha ordentligt med tid att analysera allt material, 

https://youtu.be/cpHpoHl4NJU
https://youtu.be/xI-tZmYooiU
https://youtu.be/BYLMpH0cAZs
https://youtu.be/kiVlig7YjSA
https://youtu.be/LSMB4As4-X4
https://youtu.be/PpeWbRYSLQ8
https://youtu.be/kiVlig7YjSA
https://youtu.be/kiVlig7YjSA?t=166
https://youtu.be/kiVlig7YjSA?t=166
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och inte ville skjuta på det för länge, tog jag beslutet att de två inspelningar vi hade fick lov att räcka 

som underlag. 

 

Referensinspelningen var en del av ett trummisens C-arbete och utgick ifrån hans forskning, men 

eftersom det fanns många paralleller till min forskning kunde jag använda samma material för att 

jämföra hur vårt samspel hade utvecklats. Projektet var precis som mitt baserat på samma pianotrio 

och med närliggande material. På samma sätt hade vi inte förberett arrangemang för låtarna och de 

spelades utan instruktioner. Jag jämförde referensmaterialet med den första inspelningen, samt med 

rep och andra fristående konserter vi spelat tillsammans under höstterminen.  

 

Det fanns två stora skillnader mellan mitt projekt och referensinspelningen. Skillnaden var att i den 

senare kunde vi se varandra, och jag spelade på en flygel, vilket hade stor inverkan på hur vi lät som 

trio. Kvalitén på musiken var mycket bättre och det skedde färre misstag än när vi spelade i de första 

inspelningarna - även när vi hörde oss själva. Både trummisen och basisten uppmärksammade hur 

mycket lättare det var att hålla samma time och dynamiska känsla när de kunde hålla ögonkontakt och 

iakta varandras rörelser. Mitt pianospel, och främst mina ackord och min time, var mycket 

självsäkrare. 

 

Då denna inspelning var första gången vi spelade tillsammans sen mitt forskningsmoment, var det ett 

utmärkt tillfälle att avgöra om vi uppfattade några skillnader i samspelet. Vi tog oss tid att efter varje 

låt försöka uppskatta hur mycket vi hade lyssnat på varandra och om vi märkte några resultat av 

ensembleövningen. Dessvärre kunde ingen av oss understryka några distinkta skillnader i hur vi 

kommunicerade, eller att vi uppfattade några förändringar i vår egen upplevelse. Där vi märkte att vi 

hade bra kommunikation var det omöjligt att definitivt påstå att det var till följd av mitt projekt. 
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6. Resultat 

6.1 Skillnader och brister i ensemblens framföranden 

Spårlista från referensinspelning med numrering: 

 21. Straight no Chaser 

 https://youtu.be/pecN_FONFmo 

 

 22. Autumn Leaves  

 https://youtu.be/_eqB9HFs8qA 

 

 23. Stella By Starlight 

 https://youtu.be/lsV60hagx1M 

 

 24. Oleo 

 https://youtu.be/0nSCEdCznwM 

 

Först ska jag jämföra inspelningarna där vi hör oss själva med inspelningarna vi gjorde som del av 

trummisens projekt på vårterminen. Jag har med  jämförelsen kommit till insikt kring ett par saker 

som satte begränsningar i övningens förutsättningar till att utveckla ensemblens samspel. Vi är alla i 

trion överens om att nivån på musiken, under den första och andra inspelningen, var mycket lägre än 

vanligt. Den här skillnaden hörs tydligt när vi jämför allas prestation under mina solon: 

 

● Låtexempel 11. Fried Pies 4:30 (andra inspelningen)  

Låtexempel 21. Straight No Chaser 00:30 (referensinspelningen)  

 

Båda låtarna är under improvisationen en vanlig blues i F-dur. Den genomgående skillnaden är att jag 

i låt 21 har en starkare pondus i min frasering, att musikaliska idéer är tydliga och vi är alla tre är 

överens med dynamiska skiftningar. Vid 1:22 i låt 21 vill jag att låten ska öka i dynamik och jag 

påbörjar en lång, uppåtgående fras som jag inte löser upp förens vid nästa chorus6 01:33. Trummisen 

förstår min avsikt och hjälper mig öka spänningen med att spela trioler och fills7 in i nästa del. För att 

ytterligare ge samma effekt skapar basisten vid 01:28 ett vakuum när han växlar från walking till en 

takt av halvnoter. Med andra ord hjälps vi alla åt för att nå samma dynamiska skiftning. Liknande sker 

i låt 21 mellan 02:45 och 02:55. Där gjorde vi även en omharmonisering som vi alla var överens om. I 

det andra exemplet, låt 11, hör vi liknande försök från min sida vid 05:17. Här saknar vi samma typ av 

samspel och tydlighet i vart var och en vill att låten ska röra sig. Vid 05:50 har vi en dynamisk 

höjning när låten från alla breve8 till walking, men utan att vi skapar någon gemensam spänning 

innan. Jämfört med låt 21 blir då skiftet platt och omotiverat.  

 

● Låtexempel 5. Oleo 00:35-02:20 (första inspelningen)  

Låtexempel 24. Oleo 00:35-03:05 (referensinspelningen) 

 

                                                
6 Chorus - en komplett cykel av kompositionens alla delar, i detta fall bara en del med tolv takter. 
7 Fills – En melodisk eller rytmisk fras som spelas för att kommentera något annat som händer i musiken eller 

för att förbereda lyssnaren på en ny del. 
8 Alla breve, en term för när den rytmiska tyngdpunkten läggs på halvnoter istället för fjärdedelar. 

https://youtu.be/pecN_FONFmo
https://youtu.be/_eqB9HFs8qA
https://youtu.be/lsV60hagx1M
https://youtu.be/0nSCEdCznwM
https://youtu.be/my6QD2pTqDc?t=270
https://youtu.be/pecN_FONFmo?t=30
https://youtu.be/pecN_FONFmo?t=30
https://youtu.be/pecN_FONFmo?t=30
https://youtu.be/pecN_FONFmo?t=30
https://youtu.be/pecN_FONFmo?t=80
https://youtu.be/pecN_FONFmo?t=86
https://youtu.be/pecN_FONFmo?t=165
https://youtu.be/my6QD2pTqDc?t=317
https://youtu.be/my6QD2pTqDc?t=348
https://youtu.be/vnVPLvTLwL4?t=35
https://youtu.be/0nSCEdCznwM?t=35
https://youtu.be/0nSCEdCznwM?t=35
https://youtu.be/0nSCEdCznwM?t=35
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Även om vi överlag var bekvämare vid den andra inspelningen valde jag att jämföra Oleo från den 

första inspelningen. De versioner av Oleo vi spelade vid den andra inspelningen var ovanligt stressade 

på grund av en dålig dagsform och inte en rättvis jämförelse. När vi inte tar stora friheter i 

omharmoniseringen i Oleo fanns det inte lika många möjligheter för motivbearbetning som i en låt 

med färre ackord. Istället har jag lyssnat mycket på hur vi hanterar uppbyggandet till övergångar, och 

hur sammanflätat vår time och rytmer är. Precis som på bluesen håller vi i referensinspelningen en 

helt annan kvalité på musiken. I låt 24 vid 01:12 kommer trummorna in för första gången i solot. Jag 

lämnar utrymme för hans fills och går därefter från ett tenor-register till mitten av pianot för att bidra 

med att markera en ny del. Basisten följer oss med att växla till walking. Vid 02:46 tar basisten 

initiativ till en pedalton. Trummorna börjar filla och skapar också en pedalton med en ny cymbal. Jag 

lägger en motrytm för att skapa en rörelse framåt. Alla tre insatser leder bra in i ett avslut på solot vid 

02:55. I låt 5 börjar solot med walking och stockar, så det finns inte riktigt samma möjlighet för 

tydliga övergångar som i låt 24. Dock hör vi här att det sällan är någon som tar initiativ till att vi ska 

skapa spänning i låten. Många av mina är motiv är svåra att förstå avsikten med eller för korta för att  

göra någonting gemensamt av. Som exempel har vi ett motiv vid 01:10 med kromatik och fjärdedels-

rytmer. Jag lämnar inte utrymme eller tid åt basisten eller trummisen att ge svar innan jag avbryter 

och går vidare. Basisten håller sig noggrant till grundackorden och trummisen spelar ungefär samma 

komprytm solot igenom. Hela låten blir som följd platt och ointressant. Man hör också i låtexempel 5. 

att jag gör många rytmiska och tekniska misstag jag gör, och att basisten och trummisen är osynkade i 

sin time. 

 

● Låtexempel 13. Autumn Leaves (andra inspelningen) 03:00-05:40  

Låtexempel 22. Autumn Leaves (referensinspelning) 00:40-03:20  

 

Precis som jag diskuterade i exemplet på 11. Fried Pies så saknar mitt pianospel på låt 13, Autumn 

Leaves, pondus och eftertanke. Många motiv jag spelar känns inte som de har en riktning eller någon 

specifik avsikt. Även trummorna och basisten spelar som om de är rätt ointresserade av vad de andra 

bandmedlemmarna gör och ingen tar initiativ för att skapa någonting gemensamt. Vi håller ungefär 

samma dynamik och känsla hela solot igenom. Solot på referensinspelningen innehåller mer 

intressanta rytmer och melodier från mitt håll. Jag lämnar mer utrymme för basisten att trummorna att 

ge respons på mina motiv.  

 

Fler liknande exempel går att hitta på resten av låtarna från den första och andra inspelningen. Jag och 

mina medmusiker har diskuterat kring varför det var så stora skillnader i initiativtagande, kvalité på 

motivbearbetning och hur vi samarbetade i time. Vi upplevde samtliga att vi under inspelningarna var 

obekväma och motarbetade möjligheter att kommunicera, även när vi hörde oss själva. Om vi tar 

övningslokalen, den plats där vi känner oss mest avslappnade som motpol, finns det fyra avgörande 

skillnader: 

 

1. Studiomiljö och olika rum - Vi är inte vana vid att höra varandra genom hörlurar och utan 

samma direktkontakt 

2. Inga tidigare rep eller förberedda arrangemang - När vi inte vet hur låten kommer att börja 

eller sluta, hur långa solon vi kommer att ta eller vem som kommer att sola kan det stundtals 

kännas förvirrande om det sker konflikter i viljor 

3. Inga omtagningar - Det en säregen påfrestning att veta att ens misstag spelas in. Eftersom 

inspelningarna skulle användas som arbetsmaterial fanns det ett ytterligare behov av att 

prestera.   

https://youtu.be/0nSCEdCznwM?t=70
https://youtu.be/0nSCEdCznwM?t=165
https://youtu.be/vnVPLvTLwL4?t=70
https://youtu.be/ZQFzB30dldk?t=179
https://youtu.be/_eqB9HFs8qA?t=39
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4. Ingen ögonkontakt - Om det uppstår missförstånd, eller vid queues, är det en trygghet att 

kunna kommunicera via ögonkontakt eller kroppsspråk 

 

Då de tre förstnämnda punkterna också är en faktor vid referensinspelningen drar jag slutsatsen att 

den bristfälliga kvalitén på de första inspelningarna är på grund av att vi inte ser varandra. Den 

slutsatsen understryks av att trummisen och basisten menar att de väldigt ofta kollar på varandra när 

de spelar ihop. Basisten påstår till och med att det för honom var en större begränsning att inte kunna 

se trummisen, än att inte höra sig själv. De använder synen för att kunna avgöra intentioner i motiv 

och dynamik, och för att korrigera time sinsemellan. Även saxofonisten kände sig väldigt obekväm 

med att inte kunna ge queue till nya låtdelar; att veta att han var tvungen att förmedla avslut via sin 

musik resulterade i att han istället aldrig tog initiativ till detta, utan väntade på att nästa person skulle 

ta över. Det här är någonting som framgår om man lyssnar på sluten av hans solon (Låt 13 vid 02:55 

och låt 11 vid 04:05).  

 

I 4. Motiv och material förklarar jag varför jag valde att begränsa ensemblens förmåga att se varandra 

med skiljeväggar. De missförstånd och den överkompensation jag ville undvika var menat till möjliga 

problem i formdelar och liknande, mindre konflikter. Jag kollar själv väldigt sällan på mina 

medmusiker när vi spelar ihop, och att denna begränsning skulle ha en så avsevärd påverkan på 

musiken var ingenting jag tidigare reflekterat över. Om jag på förhand hade varit medveten om detta 

hade jag ändrat metoden och valt att låta alla i ensemblen se varandra.  

 

Valet att spela på ett digitalpiano istället för en flygel är i eftertanke ett stort misstag. Även med 

övningen mellan inspelningarna gick för mycket av min koncentration under inspelningarna till att 

återge ett naturligt sound. Frasering, time, teknik och dynamisk känsla skiljer sig från ett akustiskt 

piano. Den generella oron i bandet, kombinerat med min bristande erfarenhet kring digitalpianots 

skillnader till ett akustiskt piano, resulterade i att min prestationsförmåga sänktes. På grund av de 

problem vi hade med läckage använde vi redan alla  tillgängliga rum i studion, och vi fann heller inte 

någon annan lösning för att göra det möjligt för mig att spela på en flygel.   

 

6.2 Skillnader i samspel 

Samspel och motivbearbetning mellan bandmedlemmar kan vara diffust att jämföra, och det var till en 

början svårt att definiera vad det var som skiljde sig i vår ensemble när vi hörde oss själva och när vi 

inte gjorde det. Sen vi gjorde klart vår sista inspelningen i slutet av februari har jag haft många 

möjligheter att lyssna igenom och analysera alla ljudexempel. Vi i bandet har också gemensamt 

lyssnat igenom allting och diskuterat de saker som uppmärksammats. Då jag främst är intresserad 

över hur samspelet förändrades i stora drag kommer jag visa på de saker som jag upplevde som 

genomgående i alla låtar, med typexempel som förtydligande: 

 

6.2.1 Motivbearbetning, tonval och intention  

En stor skillnad i våra motiv är att vi, när vi inte hör oss själva, har en mycket starkare tendens att 

spela inlärda fraser. Med bara inspelningarna som referens är det inte uppenbart, men då jag har en 

lång bakgrund tillsammans med ensemblen var tendensen någonting jag uppmärksammade på nästan 

alla låtar. En av de låtar där fenomenet är tydligast är en låt vi reagerat positivt på under inspelningen, 

nämligen Terslåt utan medhörning (ljudexempel 18). Vid 01:00 har basisten etablerat ett motiv som vi 

https://youtu.be/ZQFzB30dldk?t=175
https://youtu.be/my6QD2pTqDc?t=245
https://youtu.be/kiVlig7YjSA?t=60
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sedan har återkommande resten av låten. Idén är tydlig och vi är alla överens kring känslan och 

rörelsen. Motivet är dock en variation på en basgång från en annan låt vi alla spelat ihop tidigare. I 

Terslåt med medhörning (låtexempel 17, 10:42) etablerar på samma sätt basisten ett motiv som vi alla 

snabbt skapar en ny riktning med. Igen är det med harmonik och rytmik som skiljer sig mot låtens 

grund. Den här gången är det ett motiv vi aldrig spelat tillsammans förut.   

 

Om vi lyssnar på Autumn Leaves utan medhörning (låtexempel 14, 04:50) kan vi höra hur många av 

mina tonval känns omotiverade och att de musikaliska idéerna inte hänger samman. Tonvalen är 

mestadels baserade kring ackordstoner och jag har som lyssnare svårt att uppfatta en genomgående 

avsikt eller känsla i de motiv som presenteras. Istället fortsätter jag att spela motiv efter motiv, och 

växlar ständigt min riktning mellan spänning och release.  I versionen med medhörning (låtexempel 

13, 04:45) håller jag i mina motiv längre perioder, de är lättare att följa, och jag har en tydligare avsikt 

med ifall jag vill skapa spänning eller release. Samma sak sker i Oleo och Fried Pies, där mina fraser 

och motiv igen är mer baserade kring skalor och ackordstoner som jag vet fungerar, i kontrast till att 

framhäva rörelser, rytmer eller melodiska linjer. Basisten (typexempel vid låt 14, 05:40) spelar också 

på ett annorlunda sätt. Motiven han spelar känns ofta väldigt out och helt utan koppling till det vi gör 

harmoniskt. Precis som för mig förekommer det inte i närheten av samma grad i inspelningarna med 

medhörning.  

6.2.2 Kommunikation och respons 

 

Detta går hand i hand med hur vi etablerade olika motiv. När motiven och intentioner var slarvigt och 

otydligt framförda blev det ofta omöjligt för medmusikerna att ge respons. På de motiv som var 

tydliga lämnade vi sällan andrum eller möjlighet för våra medmusiker att bidra med kompletterande 

motiv. Om vi återgår till samma exempel i Autumn Leaves hör vi det som tydligast (låtexempel 14, 

05:10-05:50). Det går inte att förstå vilken effekt jag och basisten är ute efter, så vi väljer alla att 

ignorera varandra istället. Samma sak hör vi på mitt solo i Fried Pies (låt 12, 05:30-05:55). Här är 

motiven från alla tre i ensemblen tydligare än i Autumn Leaves, men ingen lämnar möjlighet för 

resten av bandet att öppna en dialog. Det blir istället att vi spelar runt varandra i en oavbruten följd av 

olika idéer som ingen gör någonting med.  

 

När trion ackompanjerar saxofonistens solon är vi bättre på att vara tydliga med våra idéer, vi håller i 

motiven längre, och vi lämnar mer utrymme åt resten av bandet. När vi gör det framträder ett annat 

sätt vårt samspel skiljer sig när vi inte hör oss själva; istället för att framhäva varandras idéer genom 

att komplettera dessa, spelar vi istället samma eller liknande motiv samtidigt. På Fried Pies utan 

medhörning (låt 12, 01:42) svarar basistens synkoper med min egen rytmik. Vid 02:33 plockar jag 

upp ett motiv som saxofonen spelar, och både basisten och trummisen följer efter mig med liknande 

tankar. Samma sak sker vid 03:05, jag spelar ett harmoniskt utmanande motiv för spänning där 

trummisen och basisten följer mig med variationer av samma motiv. Visserligen skapar vi i alla tre 

exempel spänning, precis som menat, men när ingen tar ansvar för att vara motpol i motiven tappar vi 

rörelsen framåt, och lyckas som följd inte med att lösa upp spänningen. På Fried Pies låt 11, där vi hör 

oss själva, kompletterar vi istället varandras idéer och får mycket tydligare rörelser i låten. Vid 02:18 

skapar basisten spänning med en pedalton. Trummisen svarar med att byta till en snabbare 

underdelning på sina rytmer, och jag lägger mig med långa ackord. Under samma låt vid 02:30 sker 

en liknande samstämning i kompet: Basen spelar ett motiv på två toner som saxofonisten och 

trummisen plockar upp. När trummisen sen tydligt fillar in i nästa del känner jag att det finns 

https://youtu.be/BYLMpH0cAZs?t=642
https://youtu.be/oACgq6Zp9uY?t=290
https://youtu.be/ZQFzB30dldk?t=285
https://youtu.be/ZQFzB30dldk?t=285
https://youtu.be/oACgq6Zp9uY?t=340
https://youtu.be/oACgq6Zp9uY?t=309
https://youtu.be/oACgq6Zp9uY?t=309
https://youtu.be/GPYMJo1ISvs?t=330
https://youtu.be/GPYMJo1ISvs?t=98
https://youtu.be/GPYMJo1ISvs?t=153
https://youtu.be/GPYMJo1ISvs?t=184
https://youtu.be/my6QD2pTqDc?t=136
https://youtu.be/my6QD2pTqDc?t=148
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utrymme för mig att ta över och utveckla motivet. Uppmärksamma hur basisten och trummorna då 

backar undan. 

 

Sekundlåt innehåller många förutsättningar för motivbearbetning. Kompositionen har inte ett 

harmoniskt centrum och är menad att vara kaotisk, och improvisationen är fokuserad på rörelser och 

större, improviserade formdelar. Med andra ord kan man inte spela fel toner, man har ingen form att 

hålla reda på, och kan till stor grad förbise att vi inte hör varandra. Dock kan jag heller inte här inte 

höra någon förbättring i vår kommunikation eller samspel. Med låtens karaktär är det svårt att hitta 

tydliga exempel, men i versionen där vi hör oss själva uppfattar jag ensemblen som mer överens i 

rörelser. Det är fler skiftningar i dynamik, fler originella motiv och intressantare partier i låten.  

6.2.3 Känsla för helhet 

 

Skillnader i vår känsla för helhet baserar jag på hur stora motsättningar det finns i upplevelsen av när 

vi spelade in, och hur inspelningarna låter. I samtal efter inspelningarna har vi alla beskrivit en 

övertygelse i att vi var mer uppmärksamma på vad de andra gjorde när vi inte hörde oss själva. Den 

övertygelsen hamnar som kontrast till de ljudexempel jag har nämnt, då vi ofta spelar för mycket, inte 

tar vara på idéer, och inte hjälper varandra att nå de mål vi presenterar med våra motiv. Det i sin tur 

leder mig in i slutsaten att vi, när vi inte hör oss själva, saknar en känsla för helhet; vi är inte 

medvetna om hur vår input bidrar till samspelet och låtens rörelse, och som resultat av att vi alla 

spelar samma sak blir motiven intetsägande. Samma brist av känsla för helhet går att höra när man 

lyssnar på låtarnas storform9. Det är i majoriteten av låtarna färre dynamiska skillnader och intressanta 

brytningar som sker när vi inte hör oss själva. Kompositionerna känns ofta energilösa och det låter 

som om vi spelar var för sig och inte bygger musiken tillsammans. Det är återigen ingenting vi i 

bandet noterade under inspelningarna. Då vi upplevde att vi var mer uppmärksammade på vad de 

andra spelade, och då bättre kan höra när någon vill byta riktning, borde det resultera i att låtarna 

innehåller fler skiftningar i dynamik och rörelse. Igen leder det mig till slutsatsen att vi inte är 

medvetna om hur kompositionen låter som helhet. Ingen upplever att låten saknar energi eller att det 

behövs en brytning i mönster för att skapa en rörelse.  

6.2.4 Slutsatser 

 

För att kunna dra ytterligare slutsatser i hur en ensembles samspel förändras när ingen hör sig själv 

skulle det behövs fler inspelningar över en längre period. Skillnaden mellan den första och andra 

inspelningen var väldigt markant, då vi vid det första tillfällen var avsevärt obekväma i momentet. 

Fler inspelningar hade troligtvis lämnat utrymme för oss att bli ännu bekvämare med att inte höra oss 

själva, och det är möjligt att vi till slut kunde ha nått en brytpunkt där vår upplevda ökning av 

uppmärksamhet kunde ha lett till en förbättring av samspelet. Det skulle med fler inspelningar också 

vara lättare för mig att hitta tydliga exempel och tendenser mellan versioner, istället för att jag ska 

förlita mig på att känna igen fraser, motiv och tendenser från andra speltillfällen.  

 

Det som talar emot att vi någonsin hade nått en punkt där vårt samspel blev bättre utan medhörning, är 

det faktum att vi aldrig uppmärksammade våra musikaliska tillkortakommanden. Det har tagit många 

genomlyssningar av materialet, under en lång period, för mig att komma till insikt i varför musiken 

utan medhörning låter platt och energilös. Som nämnt tidigare var vi alla fyra övertygande om att 

                                                
9 Storform - Hela kompositionen från början till slut, inom jazz ingår även alla solon och teman 
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samspelet var bättre, och jag har personligen behövt denna långa period för att kunna kolla på 

materialet utan bristande neutralitet. Om vi fortsatt med denna övning veckovis, utan min djupare 

analys, så är det inte osannolikt att vi aldrig hade nått slutsatsen att samspelet var sämre.  

 

En sista observation är att många av bristerna i samspelet och motivbearbetningen kan kopplas till att 

vi, som individer, inte har tillräckligt med erfarenhet inom improviserad musik för att kunna utnyttja 

denna övning. De fraser och motiv som vi spelade med pondus var de som vi hade inlärda sen innan, 

och om vi hade haft en större bredd av inlärda mönster för att uttrycka oss på så är det möjligt att vi 

hade angripit momentet på annat sätt. Denna typ av musikaliska omfång tar år att utveckla, så om man 

vill ge prov på den teorin behövs projektet göras av mer etablerade musiker. 
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7. Diskussion 

7.1 Utveckling av samspel 

Under förberedelsen av projektet var tanken att jag skulle jämföra den första inspelningen, specifikt 

de låtar där vi hör oss själva, med referensinspelningen vi gjorde i februari. Samspelet och kvalitén på 

musiken är väldigt annorlunda inspelningarna emellan. Jag diskuterar och jämför detta i 6.1, där jag 

visar att det som följd av att ensemblen är obekväm med att inte se varandra. Av den anledningen går 

det därför inte att göra en rättvis jämförelse av samspelet mellan dessa inspelningar. Istället måste jag 

basera vår utveckling på trions intryck och upplevelse mellan inspelningen i februari och de gånger vi 

spelat ihop innan forskningen. Vi i trion har diskuterat detta och vi kom överens om att vi inte kan 

uppleva någon uppenbar utveckling i samspelet. Vi kan inte se direkta resultat av just den här 

övningsmetoden, men vår gemensamma uppfattning är att nya sätt som utmanar oss musikaliskt 

innebär en utveckling av vår förmåga som musiker, även om det inte går att peka på hur. 

 

Precis som i 6.2 Skillnader i samspel, skulle jag behöva fler sessioner av övningstillfällen, över en 

längre period, för att kunna dra mer definitiva slutsatser. Jag önskar också att jag tidigare varit 

medveten om hur stor begränsning det var för mina medmusiker att inte se varandra, då jag är 

övertygad om att det har haft en stor inverkan på en potentiell utveckling av samspelet. Utan 

begränsandet av ensemblens syn hör vi i referensinspelningarna att ensemblen spelar med mer 

självsäkerhet och tydlighet i motiv och kommunikation, och samspelet är av en högre kvalité. Om vi 

under forskningen hade haft den stabilare grunden som finns i referensinspelningarna är det tänkbart 

att vi som ensemble kunnat ta bättre tillvara på övningsmetoden. 

 

Det jag personligen har utvecklats av är genom efterarbetet, då jag lyssnat ingående på mitt eget 

musicerande i inspelningarna. Jag har uppmärksammat vilka fraser jag använder regelbundet, under 

vilka omständigheter jag blir obekväm, och hur jag bygger och utvecklar mina motiv. Främst har jag 

kunnat analysera hur jag kommunicerar med mina medmusiker, vilken respons jag ofta ger, och vilka 

av dessa sätt som ger de resultat jag vill nå. Utvecklingen är dock inte isolerad till inspelningar där 

ingen hör sig själv; det går att nå liknande resultat genom att analysera inspelningar med andra typer 

av begränsningar. Till exempel kräver svåra låtar, höga tempon eller övningar a prima vista inte 

samma typ av omfattande förberedelse och kan då göras mer tidseffektivt.   

7.2 Övningsmetod 

Om man genomför momentet på samma sätt som vi har gjort är det inte en effektiv övning för en 

ensemble. Vid den andra inspelningen arbetade vi under tidspress och försökte vara så snabba vi 

kunde; ändå tog inspelningen närmare fem timmar, och då räknar jag inte med de två extra timmar 

som ljudteknikern behövde i studion för att färdigställa inspelningen till användbart material. All 

förberedelse för att förhindra att ingen hör sig själv gör att ett speltillfälle och en inspelning tar för 

lång tid för att vara en rimlig tidsinvestering. Även om man väljer att inte begränsa vad ensemblen 

kan förmedla via synen så krävs det fortfarande flera, separata rum för att hantera läckage i 

mikrofoner. Övningen kräver också, även utan inspelning, sofistekerad ljudutrustning med 

mikrofoner, mixerbord och teknik för medhörning, samt en ljudtekniker för att hantera tekniken. För 

att metoden ska kunna användas som en övning behöver man göra momentet mycket smidigare. Det 

är möjligt att det går att nå samma effekt utan att vara lika noggrann med att helt dämpa sin egen 

medhörning, och i så fall försvinner behovet av en studio med flera rum vilket öppnar upp fler 
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möjligheter till övningstillfällen. Bristen på tydlig utveckling talar också emot att metoden är en vettig 

övning i samspel. Utvecklingen är som sagt någonting jag inte kan dra definitiva slutsatser kring utan 

fler speltillfällen. Men om jag jämför med andra övningar, som vi också gjort bara ett fåtal gånger, har 

jag från detta moment färre verktyg och koncept att ta med mig till konventionella speltillfällen.  

 

7.3 Djupare förståelse för samspel och lyssning 

 

När jag tidigare har tänkt på samspel och spänning har jag ofta använt mig av en teknik av Robert 

Nordmark10. Tekniken är bäst förklarad med hjälp av ett tankeexperiment där musikerna kan tänka på 

spänning som ett gummiband: När en solist tar initiativ till spänning med exempelvis rytmer eller ny 

harmonik drar solisten i en av ändarna på gummibandet. Den andra änden av gummibandet hålls av de 

ackompanjerande musikerna som nu har två val; antingen spelar de samma rytm och följer med i 

harmoniken, eller så agerar de motpol och låter solisten skapa en dissonans. Nordmark menar här att 

om de ackompanjerande musikerna följer solisten och spelar samma rytm och harmonik blir det 

metaforiska gummibandet aldrig spänt. Istället bör ensemblen skapa spänning genom att dra 

gummibandet åt det andra hållet och därmed svara solistens idéer med kontraster och kompletteringar.  

 

Med de analyser jag gjort som följd av det här arbetet har jag observerat flera exempel som passar in 

på denna teknik. Vi kan främst kolla på de exempel jag ger i 6.2.2, Kommunikation och respons, 

andra stycket. I det här stycket diskuterar jag låt 12, Fried Pies utan medhörning, och att ensemblen 

följer med varandras idéer och spelar liknande motiv som respons. Det här kan tolkas som att vi i 

bandet inte spänner det metaforiska gummibandet. I samma stycke nämner jag låt 11, Fried Pies med 

medhörning, där ensemblen istället spelar olika rytmer och motiv för att komplettera varandra, eller 

med andra ord spänner gummibandet.  

 

Enligt Nordmarks modell skulle de exempel där vi i ensemblen spelar samma idéer samtidigt inte 

innehålla någon spänning, men lyssnar vi på Fried Pies utan medhörning, låt 12 vid 03:05, hör vi att 

det är en tydlig spänning. Dock är spänningen okontrollerad och som följd av den oroliga känsla som 

finns i ensemblen, inte på grund av ett bra samspel, och den release som kommer vid 03:30 uppstår 

endast då vi återgår till något som vi känner oss trygga i att spela. Om vi jämför denna spänning och 

release med ett exempel där vi istället drar i gummibandet och kompletterar varandra, (Fried Pies med 

medhörning, låt 11 02:18) uppstår en spänning baserad på ett bra samspel som naturligt leder till en 

release vid 02:24. Spänningen har tydligare riktning och känns motiverad i sammanhanget. 

 

Med hjälp av denna forskning har jag nu kunnat ifrågasätta och skapa mig en egen version av den 

teknik som Nordmark lärde mig för att se på samspel. Med de olika kontraster som uppstått i 

arbetsmaterialet har jag funnit tydliga exempel på olika typer av spänning, och hur samspelet påverkar 

spänning och release. Jag har även en bredare förståelse för vikten av att lyssna på helheten i 

ensemblens hantering av spänning, och inte bara på de specifika idéer och motiv som 

bandmedlemmar spelar. Med en egen bild av samspel och lyssning, och med konkreta ljudexempel, 

upplever jag att arbetet lett till en djupare förståelse för samspel och lyssning. 

 

                                                
10 Robert Nordmark, lärare i saxofon och ensemble vid LTU, föreläsning den 11-12 april 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=GPYMJo1ISvs&feature=youtu.be&t=184
https://www.youtube.com/watch?v=my6QD2pTqDc&feature=youtu.be&t=136
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7.4 Projektbaserad inlärning 

 

Min första termin vid LTU:s jazzlinje sen blev jag introducerad till en inlärningsteknik av Harri 

Ihanus11. Denna teknik kallas projektbaserad inlärning och innebär att man djupdyker i ett ämne man 

är intresserad av i ett längre projekt. Ämnena kan som exempel vara improvisation med specifika 

intervaller, rytmer, ackordläggningar, eller att använda pauser i sitt spel. Poängen med 

inlärningstekniken är att fokusera på ett ämne under en längre period, mellan tre och sex månader, för 

att ge sig själv möjligheten att få en mer genomgripande inblick i ämnet och för att integrera ämnet i 

sitt eget musikaliska språk med långtidsminnet. Jag har aldrig gett denna inlärningsteknik ett försök 

då jag ofta finner mitt intresse splittrat mellan många olika ämnen, och då inte haft tålamod nog för att 

begränsa min övning till en enskild improvisationsteknik under en längre period. Projektbaserad 

inlärning har i mina ögon haft en för stor nackdel i och med att man blir begränsad till ett ämne i 

taget. 

 

Min intention med forskningen var att få en teoretisk förståelse för samspel och lyssning, och jag 

antog att om det skedde en utveckling av mitt musicerande skulle det vara begränsat till just samspel 

och lyssning. Genom analyserna av allt material har jag dock haft möjlighet att också observera min 

individuella spelstil, vilket har lett till att jag har större kunskap om mitt eget spel. Jag har med denna 

kunskap kunnat anpassa saker som tonval och frasering, och jag har blivit medveten om flera ämnen i 

min improvisation som jag kan använda som verktyg för musikaliskt uttryck. Det ser jag som en 

personlig utveckling i mitt musicerande. 

 

Då jag har utvecklat saker i min musik som inte har en direkt koppling till det ämne jag forskat i, har 

jag omvärderat projektbaserat inlärning. Med detta nyfunna perspektiv är det för mig logiskt att 

övning i ämnen påverkar ens spel i helhet, bäst förklarat med ett exempel: Om jag övar pauser har jag 

mer andrum att betänka mina motiv, och om jag har en tydligare bild av hur jag vill att mitt motiv ska 

låta blir mina rytmer och min frasering mer självsäker. Med tydliga motiv blir det också lättare att 

kommunicera med sina medmusiker, vilket i sig leder till ett bättre samspel i ensemblen. Därmed har 

jag utvecklat rytmik, frasering, motiv och samspel inom improvisation genom att djupdyka i pauser. 

När jag också kan se en existerande utveckling av min frasering och mina tonval av att, i sex månader, 

forskat i samspel, är det tydligt att många ämnen inom improvisation går hand i hand, och att begränsa 

sig till ett ämne inte haltar en utveckling av dem andra. Denna insikt gör Ihanus projektbaserade 

inlärning till en mycket intressantare teknik, då det både ger möjlighet för att bredda sig inom ett 

särskilt ämne, samtidigt som man utvecklar flera aspekter av sitt spel. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
11 Harri Ihanus, lärare i gitarr och ensemble vid LTU, lektioner under höstterminen 2015 
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8. Avslutande reflektion 

 
Det här arbetet har för mig varit väldigt intressant. Då jag länge varit intresserad av samspel, lyssning 

och motivbearbetning i ensemble uppskattar jag varje chans att jag får att bredda mitt perspektiv i 

ämnet, och det har minst sagt varit en unik möjlighet att göra just detta. Jag gick in med en inställning 

och en förhoppning om att vi som trio skulle utveckla vårt samspel med forskningen. Men även om 

det kändes lovade under inspelningarna, så kan jag nu i efterhand inte konstatera att momentet har 

resulterat i en utveckling.  

 

I efterhand ser jag två omfattande problem som satt hinder för att ge denna övning en bättre chans. 

Det första är hur omständligt och tidskrävande en inspelning var. För att kunna träffas var eller 

varannan vecka med så många inverkande bör en sån här övning inte ta mer än tre, gärna två, timmar. 

När vi istället behövde runt fem timmar, med två extra för efterarbete av en ljudtekniker, per 

inspelning blev vi begränsade till helgerna då studion var ledig. Vi var också begränsade till en 

enskild studio som hade flera rum, då det var det enda sättet att kringgå problemen med akustiska 

instrument och deras läckage i mikrofoner. Det andra problemet med övningen är alla de 

begränsningar jag inkluderade i momentet; att inte höra sig själv är en utmaning nog, så när vi spelade 

låtar utan förberedelse, och utan att se varandra försvårades momentet exponentiellt. Om jag skulle 

försöka göra den här övningen igen skulle mer av mitt fokus ligga på att göra det mer lättillgängligt, 

och på att eliminera så många källor till komplikationer som möjligt. 

 

För att definitivt kunna dra slutsatser kring mina syftesfrågor behövs ytterligare forskning i ämnet. Jag 

skulle uppskatta att ett tiotal tillfällen är nödvändigt för att bekvämt kunna uppskatta tendenser och 

skillnader. Dock har jag genom diskussion med mina medmusiker, lyssning, och reflektion noterat 

tillräckligt med exempel för att ge svar: 

 

1. Hur förändrades ensemblens samspel när vi bara hörde varandra?  

 

När vi inte hörde oss själva blev våra idéer och motiv ofta otydliga och utan eftertanke. 

Responsen vi gav varandra var ofta repeterande, snarare än kompletterande, och som 

konsekvens tappade vi helheten och riktningen i låtar och motiv. Utan referenspunkter för vårt 

eget spel saknade vi självförtroendet och förmågan att utveckla motiv eller rörelse i musiken. 

Resultatet blev att ensemblens samspel blev sämre. 

 

2.  Hur utvecklades ensemblens samspel efter ett par övningstillfällen? 

 

Alla i ensemblen lämnar det här arbetet med en djupare förståelse för lyssning och vad som 

krävs för ett bra samspel. Dock kan ingen av oss uppleva att trions samspel utvecklades som 

direkt resultat av projektet. 

 

 

3.  Vad talar för och emot att övningsmetoden kan användas för att utveckla samspelet i en 

ensemble, och hur effektiv är den? 
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När varje session kräver många timmar, studioutrustning och en studio med separata rum är 

det här projektet inte resonabelt att ha som en återkommande övning för ensemble. Finns 

förutsättningarna för att pröva är det här momentet en väldigt intressant, musikalisk utmaning 

som inte går att jämföra med mycket annat. 

 

De insikter jag tar med mig från det här arbetet är att det är viktigt att lyssna på varandra, men att det 

också är viktigt att lyssna på sig själv; de motiv och idéer man presenterar måste vara tydliga och 

spelade med övertygelse för att ens medmusiker ska kunna öppna en musikalisk dialog. Jag har även 

en konkret, egen bild av samspel och lyssning, och ett nyfunnet intresse för projektbaserad inlärning 

att använda vid fortsatta musikstudier. 
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9. Källförteckning 

Musik: 

 

● Gershwin, George. (1930). I Got Rhythm. Från Girl Crazy [Musikal] 

 


