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Sammanfattning 

Pat Martino är en gitarrvirtuos och lärare som har skrivit mycket om sitt sätt att betrakta 

gitarren och improvisation. Genom böcker och instruktionsvideor har han delget hur han 

nyttjar sina egna improvisationskoncept. I detta arbete utvecklas en metod med syfte att ge 

djupare förståelse för vad det innebär att spela som Pat Martino. De 10 första fraserna i fyra 

stycken improviserade solon av Pat Martino analyserades. Fraserna analyserades efter var de 

började och slutade, hur långa de var, vilket tonspråk samt tonalitet som användes i 

förhållande till bakomliggande ackord samt deras melodiform. Resultatet blev en metod som 

tydligt visar frasernas grundläggande placering, hur Martino förhåller sig till specifika ackord 

och hur han bygger upp vissa delar av ett solo. Denna metod kan fungera som ett komplement 

till stilanalys av gitarrister. Exempel på företeelser som metoden gav information om är: Den 

konstanta placeringen av en lång fras över takt 5, den överhängande majoriteten av fraser som 

börjar på den tredje 16-delen inom den första 16-delsgruppen samt Martinos tendens att 

avsluta en fras fallande. 

Nyckelord: Pat Martino, Jazz, Gitarr, Solo, Improvisation, Analys, Metod, Fras. 
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1. Inledning och bakgrund. 

I detta arbete analyserades fyra improviserade solon av gitarristen Pat Martino i detalj. Detta 
för att arbeta fram en metod som skulle ge en djupare förståelse för denne gitarrists sätt att 
komponera i stunden. Främst undersöktes Martinos sätt att använda och konstruera fraser. 

Målet är att få kunskap om fraserna genom att ta fram generell information om dem. 
Information som hur långa de är och var de startas samt avslutas i takten. Denna data 
möjliggjorde undersökning av korrelationerna mellan solonas fraser samt av genomgående 
mönster i Martinos solospel.  

Jämförelser gjordes inom kategorierna fras, fraslängd, tonspråk, tonalitet och 
melodiform.Tonspråk syftar på hur Martino använde skalfigurer, arpeggion, etc. Tonaliteten 
syftar på tonförrådet i frasen. Detta undersöktes med främsta fokuset på att se hur han 
applicerade sin Minor Conversion - teknik (MC) i sitt spel. MC är en teknik som innebär att 
oavsett vilket ackord som utgör bakgrunden så kan man spela en mollskala över det. 
Beroende på vilken funktion i ackordet mollskalan utgår ifrån så uppstår olika tonaliteter (s4). 
Melodiform syftar på hur melodin i frasen rör sig i pitch. 

Dessa analyser mynnade ut i en metod som kartlägger de fyra utvalda improvisationerna och 
visar hur solona utvecklas i förhållande till varandra. Det drogs sedan slutsatser baserade på 
denna data. 

Tidigt i mitt spel, precis som så många andra gitarrister, började jag reflektera över hur mitt 
spel lät. Detta väldigt ofta i jämförelse med diverse gitarrhjältar eller mer lokala förebilder. 
Den egna självbilden som gitarrist baserades på en stark identitetsanknytning till dessa 
förebilder. I och med att livet går igenom faser så gick även jag som gitarrist genom många 
identitetsfaser där nya gitarrhjältar kom och gick. Fortfarande fanns strävan efter färdigheten 
att kunna kopiera idolernas spel.  

Det var inte förens jazzen introducerades till mig som idéer om att ha en egen spelstil och eget 
uttryck nådde mig. Fram till dess hade spelet endast handlat om att låta som de gitarrister jag 
såg upp till. Nu uppfattade jag de ibland enorma skillnaderna i uttryck som mina gitarrhjältar 
hade haft och fann en helt ny värld. Där föddes en fascination för vissa musikers förmåga att 
särskilja sitt spel från andra musikers spel. Även inom samma genre på samma instrument, 
där det dialektala inom musiken ändå kommer ifrån liknande tradition, kunde jag höra 
skillnad på musiker och musiker. 
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1.1. Syfte 

Syftet med detta arbete är att utveckla en explicit metod för att tydligare definiera vad det 
innebär att spela som Pat Martino.  

Utifrån syftet har denna fråga ställts: 
Vad kan uppfattas som typiskt för Martinos improvisationer? 

Målet med metoden är att tydliggöra det som är typiskt för Martinos improvisationer. Denna 
metod bör ge en tydlig bild av vad improvisationerna innehåller och samtidigt ge ett svar på 
hur en ska spela för att börja närma sig Martinos spelsätt.  

Ett vidare syfte är att bidra med en grund att forska vidare på genom att vinkla och fördjupa 
metoden. Tilläggsvis för att öppna diskussionen angående vad det är som utgör karaktärsdrag 
hos en solist samt hur det skiljer sig i resultat beroende på vilken aspekt man undersöker i mer 
detalj. 

1.2. Bakgrund 

Det finns mycket information om gitarristers stil att tillgå i böcker, ljudinspelningar och 
instruktionsvideos. Exempel på Youtubekanaler där gitarrister ger föreläsningar är Truefire 
och Lick Library. Exempel på instruktionsböcker kan man hitta hos bland annat Ted Greene, 
Joe Pass och Pat Martino. Ett ytterligare exempel på författare inom denna genre är Wolf 
Marshall, en rutinerad musiker och lärare, vars bok Best of Pat Martino (1992) har en stor roll 
inom detta arbete.  

Det mesta är nu digitaliserat och lättåtkomligt för de med tillgång till internet. I de tidigare 
nämnda medierna delger gitarristerna bland annat tankar om övning, teknik och 
improvisation. Detta innefattar oftast smarta knep och diverse fraser som absolut avslöjar en 
del om hur deras spel fungerar. Ifall någon skulle sätta sig ner, läsa igenom alla böcker, titta 
igenom alla instruktionsfilmer och lyssna på allt en viss gitarrist hade spelat in så finns det 
nog få som skulle argumentera emot att denna person skulle få ett stadigare grepp om den 
utvalda gitarristens sätt att spela. Detta då en stor del av denna gitarrists bank av fraser har 
blivit exponerad, kopierad och inkorporerad. Det är med stor sannolikhet på detta sätt som 
jazzmusiker har lärt sig att referera till andra musiker, samt byggt sitt eget spel på (Berliner 
1994). Denna approach är väl utbredd och detta arbete letar inte efter att motarbeta den eller 
såga den. Tvärtom kan arbetet sägas att hylla denna inbitna jakt efter förståelse. 
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Dock ser jag, bland de gitarrböcker och videor jag har tittat i under mina år som 
musikstuderande samt de jag har läst inför detta arbete, att fokus ligger på tonalitet. Ifall vi 
tittar på böcker som Creative Force 1&2 (Martino 1994) eller Linear Expression (Martino 
1989) ser vi att de är nästan helt hängivna till ämnet tonalitet. Det finns alltså en lucka i denna 
typ av gitarrlitteratur och inte mycket att komplettera den med. Därför finns det behov av att 
ta fram en metod som kompletterar och lättare stänger denna kunskapslucka. 

1.2.1. Ikonisering 
  
Ibland träder det fram gitarrister som inte bara gör ett namn för sig själva som musiker utan 
även sätter såpass mycket prägel på ett sound eller en stil att deras namn och spel blir mycket 
större än de själva. De kanske spelade som ingen annan gjort förut eller bara helt enkelt tog en 
viss spelstil upp till ytan.  

I och med dessa gitarrister så föddes musikaliska uttryck som länkas hårt till dem. Exempel 
på detta är ordet Hendrixianskt (Licklibrary 2010)) som hänvisar till den spelstil som Jimi 
Hendrix populariserade i låtar som The Wind cries Mary (Hendrix 1967a), Bold as love och 
Little Wing (Hendrix 1967b). Detta spelsätt har sedan plockats upp av andra kända gitarrister 
som Stevie Ray Vaughn, John Mayer och John Frusciante (Duffy 2015). 

Även i jazzgitarrens värld finns milstolpar i form av gitarrister som ändrat och utökat sättet vi 
ser på och spelar gitarr. Ett bra exempel på detta är Django Reinhardt. På 30-talet satte 
Reinhardt jazzgitarren på kartan som ett soloinstrument och etablerade sig själv som 
frontfigur, en position han fortfarande håller, för genren Gypsy swing och teknikerna genren 
innefattar (Cascio 2010). 

Ett ytterligare exempel på detta är Charlie Christian som enligt många är ansvarig för 
populäriseringen av gitarren i jazzsammanhang. Detta med hjälp av bland annat framstående 
singlestring-teknik samt förstärkning av gitarren så att den kunde mäta sig volymmässigt med 
blås och trummor (Guitarworld 2012). 

I ett modernt sammanhang där speltekniken, den teoretiska kunskapen och inte minst 
teknologin runt gitarren är så välutvecklad kan det vara väldigt svårt att revolutionera den 
igen så som Reinhardt och Christian gjorde. Jazzgitarrister som Pat Martino hade alltså en 
större bank av erfarenhet att bygga på än vad hans föregångare hade. Detta resonemang är 
applicerbart till Vygotskijs tankar om ”sekundär eller ’lånad’ erfarenhet” (Vygotskij 1995 
s21). Vygotskij menar att tidigare förvärvad erfarenhet som tillkommer oss via någon eller 
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något annat tillåter oss att föreställa oss saker som vi inte har direkt erfarenhet av. Alltså, har 
vi tagit stor del av andras erfarenheter så har vi stor möjlighet att tänka utefter dem. 
Fortsättningsvis så borde det betyda att desto mer erfarenhet som gick att tillgå inom ett visst 
område, så som jazzgitarr, desto mer sekundär erfarenhet kan hämtas därifrån.  

Martino var såklart inte den enda som kunde dra erfarenhet från tidigare aktiva musiker utan 
behövde konkurrera med flera andra gitarrister som byggde upp sitt spel från liknande 
erfarenhetsgrund. Den moderna jazzgitarristen behövde sticka ut på annat sätt helt enkelt. 

Det är här jag upplever att det börjar bli intressant att se vad det är som får gitarrister att stå ut 
och bli ikoniska bland alla andra gitarrister med i stort sätt samma teoretiska förutsättningar. 
Då börjar det handla om djupdyk i personligt uttryck och förmågan att hitta sin egen röst. 
Dessa röster har stundom blivit så karakteristiska att andra gitarrister kan referera till dem 
genom att inkorporera deras idéer i sitt eget spel (Berliner 1994) . Detta har dessa ikoniska 
gitarrister, inom jazzen, lyckats med utan att uppfinna en ny musikstil. De har åstadkommit 
detta endast genom att utveckla ett så karakteristiskt språk på gitarren att de lyckades stå ut ur 
mängden av gitarrister som hade samma teoretiska förutsättningar.  

1.2.2. Martinos Improvisationskoncept 

Det finns mycket skrivet om Pat Martinos koncept för improvisation i böcker som Creative 
Force 1 & 2 (Martino, 1994) och Linear Expression (Martino, 1989). Det finns även en 
uppsjö av instruktionsvideos och filmade lektioner att tillgå via bland annat Youtube. 

Ett av de koncept Martino använder kallar han själv för Minor Conversion (MC). Detta skulle 
kunna översättas till Moll-omvandling på svenska. MC konceptet verkar vara genomgående i 
Martinos spel då det går att se dess applikation vida i spritt i hans solon. MC utgår från tanken 
att det ska gå att tänka i moll (doriskt) över vilket ackord som helst med bra resultat. MC 
innebär alltså till exempel att istället för att tänka mixolydisk skala över ett Dominant 7-
ackord (Dom7) så tänker man utefter ett Moll 7-ackord (m7, Tersstapling från 
dominantackordets steg 5). Tonerna är desamma men överför frasernas tonala fokus till ett 
doriskt sound samt ger mer färgande toner då m7-ackordet (cm7) fungerar som en överlagring 
av dom7-ackordet (F7) (Martino 1994).  

Exempel på MC 
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Utdrag från Best of Pat Martino av Wolf Marshall (1992, s34). 

Här i fras 6 ur Road song ser vi hur Martino använder MC b3 över Am7b5, alltså fokuserar 
Martino på C-dorisk skala istället för A-lokrisk skala som är ackordets tillhörande skala. 

I Samma bok så kan man läsa om vertical areas of activity som är Martinos benämning på 
fyra stycken moll7 omläggningar. Dessa specifika former är de som Martino främst spelar 
runt. Eftersom han även applicerar MC på större delen av alla ackord så behövs det inte så 
många fler former att tänka runt. 

 

Utdrag från Creative Force 1 av Pat Martino (1994, s19)

Martinos outside-spel dyker generellt upp på två sätt enligt Marshall (1992). Det första sättet 
han använder kallar Marshall (1992) för  Sideslipping (s26). Det kan betyda att över ett dom7 
spelar Martino m7 från b9, #9, b7 eller #5. Alltså en tydlig användning av MC. Det andra är 
mer baserat på intervall och är oftast symmetriska melodier som faller kromatiskt (s26). 
Avslutningsvis kan det också tilläggas att Martino sällan håller sig till en skala under en fras 
utan nyttjar praktiska närmandetoner (Marshall 1992). 

Exempel på sätt 1 (Sideslipping): 

Utdrag från Best of Pat Martino av Wolf Marshall (1992, s52). 

Här ser vi Fras 7 ur Along came Betty. Detta är ett subtilt exempel på hur Martino först 
orienterar sig i E-dorisk över Gb7#9#5, alltså MC b7, för att sedan gå över till att spela 
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Harmonisk Moll som MC 1. Detta gör han även över F#m7 för att skapa spänning över 
mollackordet med känslan av ett C#7. 

Exempel på sätt 2 (Fallande kromatik): 

Utdrag från Best of Pat Martino av Wolf Marshall (1992, s34) 

Här ser vi slutet på fras 6 i Road song där ett tydligt kromatiskt fall kläs in i diverse 
intervallhopp. 

Martino nyttjar även så kallade hexatoniska skalor, alltså skalor som innehåller sex toner. 
Oftast är dessa skalor en durskala med 9, 5, 6 och 7 med utlämnad 4:a eller en mollskala med 
9, 4, 5 och b7 med utelämnad 6:a. Alltså, samma tonförråd som i hexatonisk-dur men med 
annan startton (Marshall, 1992). 

Exempel på Hexatonisk skala 

Utdrag från Best of Pat Martino av Wolf Marshall (1992, s52). 
  
Exempel på Line study 
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Utdrag ur Linear Expressions av Pat Martino (1989, s12). 

Återigen ser vi att det som finns skrivet om Martinos spel till större del berör hans tonala val. 
Det rör sig ofta om så kallade Line studies där det endast redogörs för en tonal approach över 
en viss ackordgång. 

1.2.3. Låtval. 

Låtarna som analyseras i detta arbete har en del saker gemensamt. De spelas med rak 
underdelning, de går i liknande bpm (120 till 132), med undantaget för How insensitive som 
är en Bossa och går i a la breve. Dess fjärdedelstempo går dock i 120. De är utöver detta även 
släppta inom en drygt 10 års spann. 

Along came Betty 

Along came Betty skrevs av saxofonisten Benny Golson och spelades in på skivan Moanin´ 
1958 av Art Blakey and the Jazz Messengers (Blakey 1958). Pat Martinos version av Along 
came Betty släpptes 1975 på skivan Consciousness och är en Samba i 132 bpm. Låten går i 
Ab-dur men byter tonala center hela genom choruset (Martino 1975). 

Road song 

Road song är en rak, bluesig låt i Gm som går i 126 bpm. Originalet skrevs och spelades in av 
gitarristen Wes Montgomery år 1968 på skivan Road song (Montgomery 1968). Pat Martinos 
version släpptes 1972 på skivan The Visit (Martino 1972a).  

Sunny 

Sunny en låt inom genren Soul som skrevs och spelades in av Bobby Hebb år 1966 på skivan 
Sunny (Hebb 1966). Låten har senare gjorts i andra genres som jazz och disco. Pat Martinos 
version är rak, går i Am och i ca 130 bpm. Martino släppte sin version på en liveskiva vid 
namn Pat Martino/Live år 1972 (Martino 1972b) 

How insensitive 

How insensitive är en Bossa nova skriven av Antonio Carlos Jobim och släppt på albumet The 
Composer of Desafinado, Plays år 1963 (Jobim 1963). Martinos version släpptes år 1972 på 
skivan The Visit. Den går i a la breve ca 60 bpm och tonarten Dm (Martino 1972c). 
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1.2.4. Musikalisk fras 

Vad en musikalisk fras är tycker sig nog de flesta musiker veta. Sanningen är nog att de flesta 
också vet det. Dock manifesterar sig den kunskapen implicit. Ifall man letar efter en explicit 
förklaring så delar sig åsikterna (Rothstein 1989).  

Sohlmans musiklexikon (Bengtsson 1976) har en lång definition av musikalsik fras som även 
den trycker på att det inte endast finns en definition utan flera. Här kommer en 
sammanfattning i punktform av de för detta arbete relevanta definitionerna som finnes i 
Sohlmans musiklexikon s667 - 668 Campra - Fue. 

1. Fras är en del av ett musikaliskt händelseförlopp. 
2. Naturligt avgränsad del av en melodilinje eller annan musikalisk ide´. 
3. Fras är intimt förknippad med musikens andningsrytm. 
4. Bör inte förväxlas med motiv. 
5. Kan vara av varierande längd då frasen inte är bunden till taktindelning eller periodik. 

Sohlmans lexikon fortsätter att redogöra för ytterligare definitioner som är mer specifikt 
utvecklade för vissa typer av klassisk musik.  

The new grove dictionary of music and musicians (Grove 2001) definierar begreppet fras på 
följande sätt: 

”Phrase. A term adopted from linguistic syntax and used for shorter musical 
units of various lengths; a phrase is generally regarded as longer than a 
MOTIF but shorter than a PERIOD. It carries melodic connotation, insofar 
as the term ´phrasing´  is usually applied to the subdivision of a melodic 
line. As a formal unit, however, it must be considered in its polyphonic 
entirety, like ’period’, ’sentence’ and even ’theme’. ” 

(Grove 2001 s633) 

De gemensamma nämnarna från båda uppslagsverken verkar för det första antyda att det 
handlar om en del eller ett segment av musik. Segmentets funktion verkar vara besläktat med 
lingvistikens begrepp med samma namn. Detta segment kan variera i längd men är generellt 
en kortare enhet. 

Sohlmans musiklexikon (Bengtsson 1976 s667) och The new grove dictionairy (Grove 2001 
s633) nämner också två andra begrepp som verkar vara nära besläktade med begreppet fras: 
frasering och motiv. Frasering berör enligt samma två böcker innanmätet av en fras. Alltså på 
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vilket sätt tonerna i en fras är grupperade både tonalt och rytmiskt. Det går att knyta 
Rothsteins (1989) tankar om hierarkiska frasindelningar till detta då han skriver att en fras 
inte nödvändigtvis behöver vara en stor enhet utan kan vara en kombination utav flera mindre 
enheter. Dessa mindre beståndsdelar kallar Rothstein för subfraser. Rothstein skulle dock inte 
säga att subfraserna är samma sak som frasering då han menar att frasering är benämningen 
på artikuleringen och frasens dynamiska egenheter. I detta arbete kommer vi nämna frasering 
som strukturen av en fras genom dess uppbyggnad av subfraser. 

Ett motiv är den kortaste underindelningen av en fras som fortfarande kommunicerar en tydlig 
musikalisk ide. Begreppet innefattar melodiska, harmoniska och rytmiska idéer som är 
återkommande (Grove 2001). 

Det råder alltså meningsskillnader angående en absolut definition av vad en musikalsik fras 
är. Det finns också små gråzoner där terminologin blir oklar bland annat tack vare olika 
skolor. Konsensus verkar dock vara att det rör sig om en kortare enhet av musik som har sin 
bibehåller sin egen identitet även i isolation. Det är den definitionen jag kommer hålla mig till 
i detta arbete. 

2.Metod 
Metoden är en kvalitativ analys av de tio första fraserna i fyra transkriberade gitarrsolon. 
Grundtanken för analysen är hämtad ifrån Björndahl (2005). Det som är relevant av 
Björndahls analys för denna undersökning är observation, förenkling, klassificering, 
jämförelse och kartläggning.  

Transkriptionerna av Along came Betty och Road song hämtades ifrån Best of Pat Martino av 
Wolf Marshall (1992). Marshall är etablerad författare inom denna genre och hans 
transkriptioner krävde mindre korrigering än de andra. Sunny och How insensitive har 
transkriberats av privatpersoner som sedan lagt ut dokumenten på hemsidan Scribd. Scribd är 
en betaltjänst på internet där du kan streama böcker, ladda ner uppladdade dokument eller 
ladda upp egna dokument. 

De delar av transkriptionerna som inte stämde har jag lyssnat ut med hjälp av applikationen 
Amazing slow downer som tillåter mig att loopa delar ur ljudspår från Spotify och sakta ner 
spåret för att lättare att uppfatta vad som spelas. 
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2.1. Analysmetod 

Först och främst observerades transkriptionerna noggrant. Delvis för att rätta 
transkriptionerna då de kommer ifrån externa källor av varierande kvalitet men också i 
instuderingssyfte. De tio första fraserna isolerades och analyserades. Därefter blev de 
kategoriserade i förenklade kategorier. Till sist jämfördes fraserna genom kategorierna och de 
mönster som uppstått kartlades och diskuterades. 

Björndahl (2005) ger en enligt mig väldigt rak beskrivning av sin tolkning av analys som jag 
följer här. Observationen som beskrivs ovan sker i form av instudering av solona. 
Fortsättningsvis fanns behovet av att förminska de olika idéerna som uppkom under 
observation till beståndsdelar som blir greppbara för beskrivande och återgivande av dem. Det 
vill säga att en förenkling skedde för att kunna placera fraserna i fack och klassificera dem. 

I arbetet vinklas Björndals (2005) idé om klassifikation genom Flick (2009) som istället 
skriver om kategorisering. För mig är dessa utbytbara då båda syftar på att sammanföra 
liknande företeelser. Dock fann jag att ordet kategori hade en tydligare koppling till 
analysmetoden. 

De isolerade fraserna analyserades efter följande kategorier: 

1. Fras: 
- Start (S) & Avslut (A)  
- Antal takter som frasen sträcker sig över - Siffran inom parantes  
- Längd - siffran längst ner 

Start och avslut representeras av siffror där första siffran säger vilken 16-dels gruppering eller 
pulsslag i takten det rör sig om. Siffran efter kommatecknet representerar en av gruppens 4 
16-delar. 2 - 4.3 betyder alltså att frasen börjar på rakt på 2:an (1:an i den andra 16-
delsgruppen) i takten och slutar på den 3:e 16-delen i den fjärde 16-delsgruppen. 
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Antal takter som frasen sträcker sig över representeras av siffran inom parantes. I fallet av 
föregående fras så håller den sig inom en takt och siffran blir därför (1). 

Längden av frasen representeras av siffrorna längs ner i cellen. Första siffran representerar hur 
många 4-delar lång frasen är från start till avslut. Siffran efter snedstrecket representerar de 
16-delar utöver 4-delarna som frasen sträcker sig. Föregående fras är alltså 2 4-fjärdedelar och 
3 16-delar lång. 

2. Tonspråk 

Jag uppfattar att ifall vi brutalt förenklar jazzgitarrens tonalitet så står skala, arpeggio och 
outline kvar som grova förenklingar av de tonala single-string approacher som en solist kan 
använda. Det finns självklart en otrolig mängd nyanser och underkategorier men denna 
uppdelning är enligt mig en bra grund. Därför valde jag att förklara tonspråket med dessa 
förenklade kategorier. 

- Skala, Arpeggio eller outline 
- MC, isf vilken 
- Ej MC isf vilken 

Första cellraden berättar vilken typ av tonspråk frasen har. Alltså om frasen följer en arpeggio, 
en skala eller outlinear ett ackord. Tecknen inom parantes berättar vilket ackord tonspråket 
verkar över. Den andra cellraden berör bara MC och från vilken ton i ackordet som den utgår 
ifrån. Tredje cellraden berör delvis alternativ till frasens MC samt övriga anteckningar som 
kanske inte berörs av MC. 
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En Outline syftar på ett tonspråk som använder närmandetoner för att måla upp ett ackord.   
Outline används är för att beskriva ett tonspråk som innehåller mycket kromatik och inte har 
en uppenbar koppling till en skala. 

De siffror som tillkommer i första cellraden betyder att frasen har delats upp i frassegment 
(subfraser) och varje siffra representerar ordningen av dessa genomgående över cellraderna.  
Alltså har den andra frasen en tvådelad fras där första segmentet rör sig inom en skala över 
ackordet Gm7. En cell nedåt ser vi att det segmentet kan ses som en MC 1 vilket skulle 
betyda att det rör sig om G-doriskt över Gm7. Det andra segmentet outlinear ett ackord över 
Am7b5 och två celler ner ser vi att ackordet den outlinear är ett D7. Vi ser frasen nedan. 

Fras 3 från Road song som representeras av 4:e cellraden från höger.  

3. Melodiform 

Detta kommer beskrivas med hjälp av LaRues (1992) system:  
• R = Rising, samt r för mindre rörelse. 
• F = Falling, samt f för mindre rörelse. 
• L = Level 
• W = W - form, samt w för mindre rörelse. 

Dock krävde solona ytterligare nivåindelningar. Därför lades följande till: 

• M = M - form (omvänd W form), samt m för mindre rörelse. 
• A = hastigt upp och ner igen, samt a för mindre rörelse. 
• V = hastigt ner och upp igen, samt v för mindre rörelse. 

M, A och V är former jag själv lade till då jag fann R,F,L och W oförmögna att tydligt förklara 
melodiformerna utan komplement. De är baserade på LaRues system men speciellt framtagna 
för detta arbetes ändamål. 
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Fras 4 från Road song som representeras utav bokstäverna i den 4:e rutan från höger. 

Det första som händer i bilden ovan är ett fall från 3,3 i föregående takt till 1,3 i nästa (F). 
Därifrån en rörelse uppåt till 2,4 (R) och sedan ett fall (F) följt av en liten rörelse uppåt och en 
liten rörelse nedåt igen (r) (f). 

Kombinationerna av dessa kategorier ger information om Pat Martinos grundläggande 
frasering, alltså vart han väljer att starta och avsluta sina fraser, hur långa de är samt frasernas 
generella tonala undergrupperingar. De informerar om var och vilka MC han använder samt 
vilken form de tar. Tillsist delger analysen en generell melodiform över fraserna. 

Slutligen kunde de två sista punkterna av Björndals (2005) analys genomföras. Det vill säga 
att genom jämförelse av tabellens (se bilaga 1) enheter av data så kunde jag kartlägga de 
mönster som Martino visar i sitt spel. 

2.2. Val av kvalitativ metod. 

Motivationen till bruk av en kvalitativ metod blir tydlig när vi tittar på de förutsättningar som 
krävs för att kunna genomföra denna undersökning. Först tillhandahåller projektet inte den 
mängden tid som krävs för att få ett tillfredställande kvantitativt resultat. Det finns alltså ett 
behov av att hitta relevant data på en liten yta. Enligt Solvang och Holme genom Björndahl 
(2005) så letar en kvalitativ undersökning efter ”Många upplysningar om få personer eller 
undersökningsenheter” (Holme & Solvang 1996 genom Björndahl 2005, s23). Eftersom det 
endast rör sig om fyra stycken improvisationer/kompositioner av en gitarrist så stämmer detta 
in bra på arbetet. 

För det andra blev det tydligt att hanteringen av datan som uppkom under observation var en 
trevande process i behov av analys i sig själv. Ett förtydligande av detta bidrar Richards 
(2005) med genom att beskriva relationen mellan kvalitativ forskning och frågeställning som 
följer: ”Ifall en jobbar med kvalitativ undersökning så brukar det betyda att frågan som ställs 
inte indikerar vilken typ av data som behövs för att svara på den” (s34). Det finns alltså ett 
behov av att vara flexibel i relation till data då en av frågorna som uppkommer är just vilken 
typ av data som behövs för att finna resultat. 
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Redan under ett test av analysmetoden blev det tydligt att det fanns ett behov av att förstå hur 
datan egentligen bidrog till resultatet. Richards (2005, s33) beskriver kvalitativ data som 
simpel att skapa men svårare att göra relevant. Detta betydde i sin tur att det fanns detaljer i 
metoden som kan komma att ändras under undersökningens gång. 

Fortsättningsvis går det inte att undgå den subjektiva inputen i undersökningen. Alltså vad 
forskaren gör för tolkning baserat på sin tidigare erfarenhet. Till skillnad mot en kvantitativ 
undersökning tar kvalitativa metoder forskarens kommunikation med fältet som en tydlig del 
av kunskapen istället för att döma ut forskaren som en osäker variabel (Flick 2009, s16). 
Detta innebär att det ytterst subjektiva i att tolka och beskriva konst, i detta fall 
jazzimprovisationer, godtas och används genom ett kvalitativt förhållningssätt. 

3.Resultat 

För att tolka datan som sammanställts i tabellen så betraktades tabellen först som en helhet. 
Detta för att få fram Martinos generella förhållning till kategorierna. Sedan vågrätt, fras för 
fras, för att undersöka ifall det fanns ett genomgående mönster inom solonas uppbyggnad. Till 
sist undersöktes improvisationernas förhållande lodrätt för att jämföra med föregående data. 

3.1. Frasstart och frasslut. 

I den totala sammanställningen av frasstarter framkom en hyfsat jämn spridning över takten. 
Dock syntes det att vissa delar av takten innehåller fler frasstarter än andra. Dessa ligger först 
och främst inom den första 16-dels gruppen med den 3:e 16-delen i den gruppen (1,3) som 
den mest frekvent använda.  

Frasstarterna ligger till största delen på 2 och 3 inom 16-dels grupperna. Den första 16-delen i 
grupperna är inte lika frekvent använd men används mycket mer än den fjärde som är väldigt 
underrepresenterad.  

Det framkom också att den 1:a och 4:e 16-delsgruppen har liknande upplägg precis som att 
den 2:a och den 3:e har det. Alltså, ifall Martino börjar en fras inom den första eller den fjärde 
gruppen är han mer benägen att göra det på den första eller tredje 16-delen i gruppen. Gör han 
det  inom grupp 2 eller 3 visar han större tendenser att börja på den andra eller fjärde 16-delen 
i gruppen. 
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När det handlar om frasslut så är spridningen inte lika jämn utan visar tydliga speltendenser. 
Martinos generella frasslut ligger på den första av 16-delarna i den tredje gruppen, tätt följt av 
den tredje 16-delen i den andra gruppen (2,3) och den tredje 16-delen i grupp fyra (4,3).  

Här blir det också tydligt att vissa gruppers mönster hänger ihop. Oavsett i vilken grupp han 
avslutar en fras inom är risken stor att det blir den första 16-delen. Dock skiljer sig grupperna 
åt då avslut inom grupp två eller fyra tenderar att hamna på den tredje 16-delen inom gruppen. 
Grupp ett och tre innehåller främst avslut på den första 16-delen.  

3.2. Fraslängd 

Längden på fraserna blir intressanta när vi tittar parallellt på solona lodrätt. Samtliga solon 
börjar med korta fraser. Fras 1 och 2 är genomgående fraser som inte blir över 3 fjärdedelar 
långa. Sedan skiljer sig fraslängderna mellan solona. Solot i Sunny drar iväg med en längre 
fras medan resterande solon väntar till fras 4 eller 5 med att dra iväg i längd. Det som är 
intressant här är att det rör sig om olika frasnummer i ordningen men den första långa frasen 
infinner sig på samma ställe i alla solon. Generellt så vevas de långa 16-dels fraserna igång i 
takt 4:a och går över in i takt 5. Det varierar alltså hur många fraser som trycks in mellan takt 
1 och den långa frasen i takt 4:a. 

Fraslängderna verkar till större delen följa samma mönster av att alternera mellan korta och 
långa fraser efter att solot satts igång i 4:e takten. Alltså följs den långa frasen från takt 4:a av 
en kortare fras och den i sin tur av en längre.  

Det finns dock tydliga avvikare i detta mönster. Bland annat spelar Martino ett följetång av tre 
längre fraser på rad (fras 4, 5 och 6 i Road song). Han går sedan tillbaka till de korta fraserna 
resterande av fraserna. Trotts dessa avvikelser verkar kulmen av fraslängderna gemensamt 
ligga fras 4 -6 med ett långt svar på fras 7 - 9. 

3.3. Tonspråk 

Samtliga fyra solon inleds med en samling kortare fraser med varierande livstid och uttryck. 
Martino fokuserar på en ton, en inledande tonalitet och en generell melodiform. I samtliga 
solon hittar vi en ton som bibehåller fokus på något sätt. Ifall vi tittar på fras 1-3 i Road song 
ser vi ett exempel på detta där tonen G står i centrum genom en repeterad påbyggd och 
rytmisk förskjuten fras i Gm pentatonisk skala. En likadan figur ses tydligt i fras 1 och 2 i 
Sunny fast denna gång i Am och utan påbyggnad. 
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I How Insensitive och Along came Betty består de inledande fraserna av samma typ av fokus 
på en ton. I Along came Betty ändras ackordet mellan första och andra fras på ett sådant sätt 
som tvingar Martino att ändra tonalitet. Dock fyller fokustonen samma funktion i den nya 
tonaliteten. 

Skillnaden här är påbyggnaden. Fras 1-3 i How insensitive är i grund och botten likadana 
fraser som förskjuts rytmiskt och byggts på. Frasen blir alltså längre och längre. Along came 
Betty håller sig till en mer konstant längd på introfraserna. 

Som vi ser i tabellen (se bilaga 1) så är de första fraserna relativt små med lite aktivitet. De är 
korta och består generellt av en enda ide som förskjuts eller byggs på. Dessa idéer verkar 
grunda sig i en typ av tonalitet och rytm. Gemensamt för dem är också att deras melodiform 
aldrig slutar stigande utan faller alltid från början eller i slutet av melodiformen.   

Skalorna är utan tvekan den mest framstående typen av tonspråka. Det verkar alltid som att 
han utgår från skala och sedan applicerar arpeggion och outlines som melodiska 
transportsträckor. Martino verkar ha ett tydligt set av skalformer han applicerar på vissa 
ackord och verkar vara väldigt styrd av Areas of activity.  

Martinos användning av arpeggion sker till större delen som små inslag i skalspelet för att 
skapa sekvenser. De tar oftast formen av tersstaplingar som fungerar som överlagringar (tonal 
påbyggnad) av ackordet. Det är därför emellanåt svårt att avgöra ifall Martino har tänkt 
staplingen som arpeggio eller som en rotlös terstapling genom skalan.  

Exempel ur bilaga 1: fras 4 i Sunny, fras i 8 Along came Betty, fras i 6 Road song, fras i 5 
How insensitive. 

Begreppet outline föll sig bäst in på de delar av fraser som inte verkade förhålla sig till skalan 
främst utan var mer en serie av närmandetoner som tillsammans målade upp ackordet ur ett 
kromatiskt perspektiv. Det beskrev också när Martino gjorde tonala hopp som inte gick att 
förklara begripligare än att han följde ett underliggande ackord och när de rörde sig om 
kortvariga treklanger.  

Den vanligaste användningen av outline är i samband med en frekvent återkommande 
vändning, som redogörs i mer detalj under 3.6 återkommande idéer, där en outline av ett 
dominantackord är tydligt. 
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3.4. Tonalitet 

Över mollackorden använder Martino MC 1 och 5 absolut mest. Det blir här ibland svårt att 
avgöra hur Martino förhåller sig till detta. Detta då det i många fall ser ut som att fokus ligger 
på MC 5 över ett moll7 ackord men det skulle även kunna röra sig om MC 1 Hexatonisk moll. 
Detta då det blir samma tonförråd och att MC 5 gärna går ifrån det doriska tänket för att inte 
spela durters över ett mollackord.  

I låtarna som går i mer afroamerikansk stil (Sunny och Road song) så kan Martino hålla sig 
väldigt tydligt till den mollpentatoniska skalan till Im7 ackordet över samtliga ackord. Detta 
får då effekten av att flera MC används då tonförrådet är densamma med ackordet förändras. 
Det blir därför lite redundant att argumentera för användningen av tex MC 9 och 4 över 
mollackord då det är i dessa situationer de har uppkommit.  

Exempel ur bilaga 1: Fras 8 i Road song samt fras 6 och 7 i Sunny. 

Det går även att se att Martino går ifrån det doriska över MC 1 och spelar Melodisk och 
Harmonisk moll för att antyda ett dom7 i frasen. Även detta går in under vändningen som 
diskuteras i 3.6 återkommande idéer. 

Martino verkar fokusera på två sätt att spela över Maj7 ackord. Han använder sig av ackordets 
hexatoniska durskala eller fokuserar på MC 6, ofta pentatonisk. Det framkommer även inslag 
av MC 5 men i mindre utsträckning. 

Sist men inte minst så tittar vi på Dominantackorden. Absolut vanligast i bland dessa fraser är 
användandet av MC från b7 över Dom ackord. Detta följs tätt av MC från 5 och b9. MC som 
dyker upp som mindre inslag i en större tonalitet är 9, b5, 6 och 3. Han använder även mycket 
instick från dimskalor men spelar då oftast outlines och specifika toner från skalan. 

Exempel ur bilaga 1: fras 9 i Sunny, fras 4 i Road song och fras 7 i Along came Betty. 

3.5. Melodiform 

Martinos melodiformer över fraserna har ett fåtal mönster som är värda att nämna. 
Majoriteten av fraserna slutar med något typ av fall. Där de dock slutar stigande är frasen ofta 
starkt sammanlänkad med nästkommande fras och verkar fungera som ett upplägg till 
nästkommande fras.  
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Martino förhåller sig främst melodiskt till där han är. Det sker sällan stora fysiska hopp 
mellan fraser utan han binder ihop fraserna tonalt både utifrån det melodiska med också det 
fysiska, alltså var han är någonstans på gitarren. Återigen kopplat till Areas of activity. 

3.6. Återkommande idéer  

Två typer av verktyg inom fraser som återkommer väldigt ofta hos Pat Martinos solospel är 
treklangsvändning och Harmonisk moll (HM) - vändning. Treklangsvändningen sker till 
större delen över mollackord och används som ett verktyg för att antingen vända en fallande 
fras och stiga igen eller för att får en snabb planing innan fallandet återupptas. Ifall frasen 
vänder till stigande så stiger den oftast i form en tersstapling. 

Exempel ur bilaga 1: Fras 4 i Sunny, fras 8 i Along came Betty, fras 6 i Road song och fras 5 
i How insensitive. 

HM vändningen är en längre vändning och därför finns det fler varianter på den. Den sker 
även den över Dom 7 ackord eller Moll 7 ackord där han letar efter att skapa spänning över 
mer statisk bakgrund. Det gemensamma hos dessa vändningar, vilket leder mig till att slå ihop 
dem som en typ av vändning, är frasernas användning av tonerna ifrån Harmonisk moll.  

Exempel ur bilaga 1: fras 9 i Sunny, fras 4 i Road song och fras 7 i Along came Betty. 

En ytterligare observation var att på de två låtarna med latininslag (How insensitive och Along 
came Betty) så fraserar Martino inte över taktstrecket först. Dock gör han det direkt når vi rör 
oss inom de låtar från den afroamerikanska traditionen (Sunny och Road song). 

Alla solon inleds på ungefär samt plats på halsen.  Mellan Lilla F och E1 
Road song D1 - lillaG 
Along eb1 - Lilla F 
Sunny E1 - Lilla A 
How E1 - Lilla A 

3.7. Sammanfattning av resultat  

Det som går att fastställa gällande Pat Martinos spel baserat på dessa låtar är att Martino 
tenderar att inleda sina improvisationer med en samling korta fraser följt av en längre fras 

!  18



över takt 5. Det går även att fastställa att Martino har en tendens att föredra vissa ställen i 
takten före andra när det kommer till start och avslut av fraser. 

Inledningsfraserna innehåller mindre tonal information än de som efterföljer och alla fraser 
avslutas med stor sannolikhet med fallande melodiform. Fraserna är vanligen skalbaserade 
med inslag av arpeggion som används som transportsträckor till ytterligare skalbaserade 
fraser. Martino visar även tydliga tendenser att favorisera vissa tonaliteter före andra beroende 
på bakomliggande ackord. Över Dominant 7 är till exempel MC från b7 mest förekommande 
medan de hexatoniska skalorna utan MC bara används över moll7 och maj7. 

4.Diskussion 

Framtagandet och genomförandet av denna metod har ständigt kantats av tankar på 
effektivitet. I frågan ifall denna metod är effektiv så är svaret enligt mig nej. Det är väldigt 
mycket i denna metod som aldrig riktigt blir musik utan bara siffror i en tabell. Detta bjuder in 
till frågan hur långt bort ifrån musiken vi ska gå för att undersöka musiken. Det blir svårt att 
avgöra vilket avstånd som fortfarande blir relevant. 

Hur som så ger dessa siffror en för mig ny inblick i hur improvisation fungerar. Vi ser 
improvisatörens verktyg i ett helt annat ljus då dennes tankar har skärmats av från den 
faktiska musiken. Kvar är bara skalet av dennes tankesätt.  

Metoden är förvånande objektiv och beskriver Martinos spel utan värderingar, spekulationer 
om vad Martino försöker säga eller vilken effekt det han gör har på musiken. Metoden 
konstaterar endast hur han säger något utan att tänka på vad han säger. Detta påvisar att det 
går att applicera en mer akademiskt grundad inlärningsmetod efter till exempel Björndals 
(2005) beståndsdelar av analys. Det är annan information som än vad musikern kanske är van 
vid som framkommer. 

Resultatet av detta är trotts detta inte ett tydligt recept för hur vi kan spela för att låta som Pat 
Martino. Vi har lärt oss mycket om hans små egenheter som inte står i läroböckerna. Exempel 
på detta är vändningarna som jag presenterar i resultatdelen (s18) och hur han använder 
arpeggion i sina linjer (s16). 

Jag upplevde att jag lärde mig mer av att lära mig dessa improvisationer, observera på fras per 
fras och analysera det som händer än att göra mätningar på vilka områden i takten som ser 
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mest aktivitet. Detta får mig att tänka att själva inlärningen och den egna observationen är det 
mest lärorika för musikern.  

I en situation då jag behöver komponera, alltså skriva ett gitarrsolo så som Pat Martino skulle 
ha spelat så tror jag dock att metoden skulle glänsa. Då får vi fram de där små subtila idéerna 
som skulle kunna vara avgörande faktorn i att låta som Martino och vi kan göra det efter en 
lista. Frågan här är dock ifall vi skulle kunna göra ett lika bra jobb ifall vi bara lärde oss så 
många solon som möjligt ur Martinos katalog.  

Ifall vi ser metoden som ett komplement till denna kvantitativa inlärning så tror jag att den 
skulle komma till användning då den tvingar en att ställa frågor som en kanske inte hade ställt 
innan. Effekten utav detta blir möjligen att en tänker ett extra varv på vad det är som händer.  

Det blir tydligt att en gitarrists sound styrs otroligt mycket av hur denne tänker och hur denne 
förhåller sig till gitarren. Det blir också tydligt att mycket av soundet ligger i de genomgående 
repetitioner av idéer som gitarristen gör. Det är lättare att höra vem det är som spelar ifall vi 
lär oss känna igen hur dessa idéer låter. 

Det är mycket som blir tydligt genom denna metod men den upplevs ändå som inkomplett 
och i ständigt behov av utveckling. Det blir flera extravarv för att kunna förmedla någonting 
som läsare inom denna diskurs ändå skulle förstå sig på utan denna typ av redovisning. 

Det möjligen relevanta som uppkommit är belysningen av de små detaljerna. Metoden har 
lyckats göra det tydligare i vilken utsträckning, samt i viss del när, Martino använder sina 
verktyg som han har skrivit om. Det finns alltså ett värde i denna typ av analys då den 
avslöjar Martinos applikation av sina egna idéer istället för att endast förkunna att de finns 
och används. 

Det är svårt att säga hur mycket av detta som är Pat Martino och hur mycket av det som bara 
är musikdialekten jazz. För att kunna särskilja på Martinos egna musikaliska språk och den 
generella jazzdialekten krävs det en större och mer genomgående analys av fler gitarristers 
språk. Då skulle eventuellt kunna dra slutsatser om vad som skiljer dessa gitarrister åt inom 
samma dialekt. En studie med större omfattning skulle teoretiskt sett också kunna svara på 
vilka frågor som är relevanta för denna typ av metod och därmed förbättra den metod som jag 
börjat på.  
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