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Sammanfattning 
Målet med detta arbete är att undersöka hur man kan spela jazz i duo med saxofon och piano. 
Undersökningen är baserad på en månad med repetitioner och en studioinspelning. Undersökningen är 
inspirerad av deltagande observation och introspektion.   

Ett av undersökningens resultat är att det i en jazzduo kan det vara fördelaktigt att i improvisationen 
istället för att använda ackordföljden som "karta" använda sig av kompositionens melodi. Olika sätt att 
bryta instrumentens enligt konventionen inom jazz givna roller i improvisationen diskuteras också.  

Nyckelord: jazz, duo, improvisation 
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1. Inledning och bakgrund 

Jag har spelat mycket i duo tidigare, men aldrig med flit. Eftersom jag är saxofonist har det 

mest praktiska formatet för att genomföra en spelning ofta varit att spela med en gitarrist eller 

pianist. Att bara vara två personer innebär mindre att bära, färre som kan komma sent på 

repen och att man kan dela gaget på två. Jag har dock inte tidigare funderat särskilt mycket på 

det konstnärliga fördelarna med att bara vara två, finns det några, och i så fall vad? När jag 

har spelat duo har jag upplevt några svårigheter, vad gör man för att det inte ska bli tomt när 

när pianot eller gitarren har solo? Och hur går det med rytmen när man inte har en trummis 

och basist som driver på?  

1.1.Bakgrund 

Ingrid Monsons Saying Something (1996) är en musiketnologisk studie om kompsektionens 

samspel och funktion i en jazzgrupp. Genom intervjuer med musiker och transkriptioner av 

musikexempel visar hon hur kompsektionens samspel och kemi påverkar den slutgiltiga 

musikaliska produkten.  

Monson menar att förmågan att samspela är en produkt av en delad känsla för musikstilen, 

vilket inkluderar passande rytmiska, harmoniska och melodiska svar på musikaliska 

händelser. (Monson 1996 s 50). För att kunna utveckla ett samspel måste musikerna förstå 

varandras musikaliska bakgrund, antingen att man har samma musikaliska referenser eller att 

man spelar ihop tillräckligt mycket så att man lär sig hur varandra funkar. 

I Thinking in jazz (Berliner 1994) , en musiketnologisk studie med ett bredare ämne än 

Saying Something, beskrivs hur musiker i grupper med okonventionell instrumentering ofta 

tar på sig andra musikaliska roller än vad som är brukligt för instrumentet. Som exempel på 

det citeras trumslagaren Max Roach om hans duoskiva med Anthony Braxton: 

When Anthony Braxton and I did our duo album Birth and Rebirth, Anthony just 
automatically simulated a bass line on the saxophone, playing half notes and whole notes 
rhytmically whenever I played solo. I accompanied him, and he made sure he accompanied 
me. That was the beauty of our first album together. (Berliner, kindle location 8086) 
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Berliner (1994) menar också att många musiker upplever att det blir enklare att spela mer fritt 

utan ackordinstrument som piano och gitarr att anpassa sig efter, men att det också ställer 

högre krav på hur väl man behärskar kompositionen.  

Slettes Aural Awareness in Ensemble Rehearsals (2014) undersöker repetitionsprocessen hos 

tre klassiska kammarmusikensembler, men begreppen som formuleras där kan fortfarande 

vara relevanta för denna undersökning.  

En av formerna av "aural awareness" (hörande medvetenhet?) Slette beskriver är "aural 

awareness as standby". Det innebär att medlemmarna i ensemblen som repeterar under tiden 

kritiskt lyssnar och granskar musiken under tiden de spelar. Slette citerar en cellist i 

undersökningen som beskriver hörande medvetenhet i ensemblerepetitioner som ett timglas. I 

början av repetitionsprocessen är lyssnandet brett, man fokuserar på den musikaliska 

helheten, i mitten av processen är det smalt, fokuserat på små detaljer, och på slutet är det 

brett igen (Slette 2014 s. 219, 220). 

Både Monson (1996) och Berliner (1994) är musiketnologiska studier där forskaren 

undersöker fenomenet utifrån. Vad det här arbetet strävar efter är att undersöka liknande 

ämnen saker från en aktivt deltagande musikers perspektiv. 

I Berliner (1994) tas det som tidigare nämnts upp hur okonventionell instrumentering 

påverkar instrumentalisternas roller. De exempel som tas upp är till stor del inom avant-

gardejazzen, i till exempel Max Roach och Anthony Braxtons duo finns inget 

ackordinstrument och musiken har inte en traditionell form. Ett mål med det här arbetet är att 

undersöka hur instrumentalisternas roller kan brytas inom traditionella former i jazzen. Med 

det menas jazzstandards med konventionella ackordföljder.  

1.1.1. Standardlåtar och konventioner i jazzgenren 

I detta stycke kommer några konventioner inom jazz diskuteras med utgångspunkt i två 

kompositioner som även kommer spelas i undersökningen.  
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Jazzstandards 

Some of these tunes came form Broadway, but not always from the hit productions––many 
first appeared in obscure or failed shows, or revues by relatively unknown songwriters. Others 
made their debut in movies, or came from big bands, or were introduced by pop singers from 
outside the jazz world. A few––such as "Autumn Leaves" or "Desafinado"––orginated far 
away from jazz's land of origin. And, of course, many were written by jazz musicians 
themselves, serving as a part of the legacy of Miles Davis, Thelonious Monk, Duke Ellington, 
John Coltrane, Charlie Parker, and other seminal artists. (Ted Gioa, 2012, sid IV) 

Det är svårt att definiera exakt vad som gör en komposition till en jazzstandard är. Gioia 

nämner att när han började sin karriär räknade han med att han behövde kunna ungefär 

200-300 kompositioner för att kunna arbeta som jazzmusiker. Vilka kompositioner det här är 

förändras hela tiden, dock menar han att repertoaren har blivit mer fast och kodifierad sedan 

det blev mer vanligt med fake books, alltså notböcker med noter på många av de 

jazzstandards man förväntas kunna (Gioia 2012 sid I, sid XV).  

I Thinking in Jazz (Berliner 1994) beskrivs hur man spelar en jazzstandard enligt 

konventionen. Först spelas melodin, eller temat, sedan turas musikerna i bandet om att 

improvisera över melodins ackord. Det sista som händer är en upprepning av temat. Ett solo 

kan bestå av en eller flera upprepningar av melodins ackord.  

Jazzkvartetten 

En av de vanligaste formerna man som saxofonist brukar spela i är kvartetten. En typisk 

kvartett innehåller bas, trumset, piano eller gitarr och saxofon eller annat melodiinstrument. I 

en kvartett har man ofta några grundläggande roller utifrån vilket instrument man spelar. 

Trummor och bas har huvudansvar för rytmen, piano och bas för harmoniken och saxofonen 

för melodin. Detta är en förenkling, men i stora drag är det så det brukar fungera. 

Ett av de mest kända och arketypiska exemplen på den här formen är John Coltranes klassiska 

kvartett mellan åren 1960-1965 (Gioia 2011). Medlemmar i den kvartetten var Elvin Jones på 

trumset, McCoy Tyner på piano, Jimmy Garrison på kontrabas och John Coltrane på 

tenorsaxofon. 
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På skivan A Love Supreme från 1964 visar Coltranes kvartett de många möjligheterna till 

orkestrering man har i en kvartett. Ett exempel på det är hur de använder trummorna. Förutom  

att kompa spelar Elvin Jones solon, använder sig av olika perkussioninstrument som 

gonggong, klubbor istället för stockar och att helt enkelt inte spela. På det sista spåret, Psalm, 

har han stämt sina pukor för att  matcha tonarten. 

Två kompositioner 

Detour Ahead 

Detour Ahead är en ballad med en text som liknar ett förhållande med en motorväg.  Formen 

är AABA och ackordföljden innehåller många klichéer som är vanliga i jazzstandards, som II-

V-I-progressioner, en brygga som skiljer sig harmoniskt från resten av kompositionen och 

modala inlåningsackord från moll. Kompositionen har spelats in av bland andra Bill Evans 

och Billie Holiday. Se bilaga för notexempel. 

House Party Starting 

House Party Starting är en komposition av Herbie Nichols. Herbie Nichols är inte en av de 

mest kända jazzmusikerna, men han gav ut ett par album på Blue Note innan han 1963 dog i 

leukemi. Hans mest kända komposition är Lady Sings the Blues som sjungits av bland andra 

Billie Holiday och Diana Ross (Huey 2015).   

Enligt honom själv var hans tidigaste ambition att bli en klassisk kompositör, men på grund 

av svårigheterna att arbeta inom det fältet som svart man i USA under 40-50-talet ägnade han 

sig åt jazz istället. Han såg alltså på sig själv främst som en kompositör, och det är för hans 

kompositioner han är mest känd, särskilt i avant-gardekretsar. Den holländska pianisten Misha 

Mengelberg och trombonisten Roswell Rudd hör till de som ofta spelar hans kompositioner 

(Meshel 2011).  

House Party Starting är en komposition som går i ett medium-swing tempo. Melodin 

innehåller mycket kromatik och består till största delen av åttondelsfraser. Formen är AABA, 

och harmoniken är ganska traditionell, men med en del ackordföljder som går utanför det 

förväntade. Se bilaga för notexempel. 
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1.1.2. Musicerande i duo 

I den här delen kommer två duos med saxofon och piano diskuteras, Steve Lacy och Mal 

Waldrons och Archie Shepp och Horace Parlans. Dessa två duos har använts som 

utgångspunkt för det konstnärliga arbetet, att lyssna och analysera hur de spelar duo kan 

informera mitt eget konstnärliga arbete.  

Lacy/Waldron 

Steve Lacy är en sopransaxofonist som har bidragit med inspiration i detta arbete. I sin bok 

Findings (2005) beskriver han hur han började sin karriär med att spela dixieland-jazz, där det 

finns en etablerad repertoar för sopransax, men när han sen ville spela mer modern jazz 

hittade han inga förebilder på instrumentet, vilket gjorde att han blev tvungen att finna sin 

egen röst.  

Lacy hade ett långt samarbete med pianisten Mal Waldron, som tidigare spelat med bland 

andra Charles Mingus. Lacy och Waldrons repertoar sträckte sig från frijazz till 

standardballader.  

När de spelar standards, som till exempel Prelude To A Kiss (Lacy, Waldron 1986) är formen 

rätt traditionell, ett pianointro, melodin presenterad av sopransaxofonen, saxofonsolo, 

pianosolo, melodi från sticket och sen slut. Vad som gör det intressant är hur de spelar inom 

formen, båda två visar tydligt sina musikaliska personligheter i sitt sätt att frasera och i 

tonmaterialet de använder.  

På skivan ”Live in Berlin” (Lacy, Waldron 2007) är första spåret en improvisation. Här kan 

man höra hur Lacy börjar spela ett enkelt tema bestående av en oktav från lilla a, vilket är den 

nästa lägsta tonen på sopransaxofonen och sen utvecklar temat med fler intervall. Waldron 

följer med och grundar sitt komp på ett lågt A och spelar kvartsstaplingar kromatiskt med 

högerhanden medan Lacy går längre bort från det ursprungliga temat. 

Shepp/Parlan 

Archie Shepp är mest känd som en aggressiv frijazzsaxofonist som spelade med John 

Coltrane under den senare och mest kontroversiella delen av hans karriär (Gioia 2011 s 323), 
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men han har också spelat i andra genres. Shepps huvudinstrument är tenorsaxofonen, men han 

spelar även sopransaxofon. Jämfört med andra frijazzsaxofonister från samma tid, som till 

exempel Albert Ayler, är Shepp mer influerad av R&B och blues (Wynn 2015). 

Tillsammans med pianisten Horace Parlan, som liksom Waldron också spelat med Charles 

Mingus, spelade han in ett antal duoskivor. Repertoaren består för det mesta av blues, psalmer 

och standards. 

Jämförelse Shepp-Lacy 

Om man jämför Shepps sopranspel på Nobody knows you when you're down and out (Shepp, 

Parlan 1980) med Lacys spel på tidigare nämnda Prelude to a kiss kan jag höra en stor 

skillnad på deras sätt att angripa sopransaxofonen I mina öron har Lacy en mer fokuserad ton, 

och ansatser som låter mer "wa" än "ta". Archie Shepp har en mjukare ton, men har inte 

samma kontroll på det höga registret som Lacy, se sekund 0.32-0.37 i Nobody knows och 

jämför med Lacy i Prelude to a kiss sekund 5.03-5.12.  

Shepps blues- och frijazzinfluenser blir tydliga när man lyssnar på minut 1.07-1.16 i A Flower 

Is A Lovesome Thing (Shepp, Parlan 1979) där han i en ballad använder sig av ett klassiskt 

pentatoniskt blueslick, och tekniken growl. Att använda growl innebär att man sjunger 

samtidigt som man spelar för att få en förvrängd ton (Thomas 2014).  

I Lacys version av samma låt (Lacy, Waldron 2007) angriper de sig av låten på ett liknande 

sätt, men Lacys språk är annorlunda. Jag hör mindre blues i Lacys spel, och han använder sig 

inte av growl i den här inspelningen. 

Anledningen till att Detour Ahead är med är att det är en komposition jag tycker om och länge 

har velat öva mer på för att lära mig den bättre. Vad jag kan se har varken Lacy eller Shepp 

spelat in Detour Ahead, men eftersom kompositionen är så arketypisk kan jag ändå utgå från 

Lacy och Shepps versioner av liknande kompositioner, som till exempel A Flower is a 

Lovesome Thing (Shepp, Parlan 1979, Lacy, Waldron 2007) 
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Orkestrering i duo 

En av utmaningarna med att spela i duo med saxofon och piano är att man inte har lika många 

möjligheter att orkestrera som i en kvartett. Den största skillnaden skulle jag säga är att 

trummorna försvinner, det är det instrument som är svårast att ”härma” på ett piano eller en 

saxofon.  

Tenorsaxofonen har ett stort register och kan komma både långt ner och högt upp, på till 

exempel Abide With Me (Monk 1957) kan man höra hur Coleman Hawkins på tenorsaxofon 

spelar basstämman i en koral. Tenoren kan också spela väldigt högt, ett exempel på det är 

Kurt Rosenwinkels The Remedy (2008) runt 2.52 där tenorsaxofonisten Mark Turner spelar 

melodier uppe väldigt högt uppe. Vad som är svårt att göra med tenorsaxofon är att spela flera 

toner samtidigt. Man kan med speciella grepp och tekniker, ”multiphonics” få fram två eller 

tre toner samtidigt, men även om man är väldigt duktigt på det är tonmaterialet man kan få 

fram begränsat. Jag har själv inte lagt ner tillräcklig med tid på att öva multiphonics för att 

kunna använda det på ett musikaliskt sätt i det här sammanhanget. 

1.2.Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka duospel inom jazz med saxofon och piano. Fokus ska 

ligga på improvisation och hur man kan bryta instrumentens givna roller enligt konventionen.  

Forskningsfrågor 

• Vilka möjligheter ger formatet duo att jobba med improvisation och de olika intrumentens 

roller? 

• Hur kan man utifrån en jazzstandards ramar spela mer fritt? 

2. Metod 
Studien genomfördes under en månads tid med ett till två rep i veckan som dokumenterades 

med loggbok och ljudinspelning. Under repetitionerna låg fokus på att dels spela musik 
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utifrån Lacy/Waldrons koncept och dels utifrån Shepp/Parlans koncept, men också vanliga 

standards samt fri improvisation.  

2.1.Kvalitativ metod 

I Handbok i kvalitativ analys beskrivs syftet med kvalitativ forskning som ”något förenklat att 

förstå det som analyseras” (Fejes, 2009 s. 18). Detta ställs i kontrast med kvantitativ 

forskning som innebär att ”forskaren använder använder sifferdata för att beskriva 

verkligheten genom analys med hjälp av statistiska metoder”(Fejes, 2009 s. 17). 

2.2.Deltagande observation  

Denna undersökning är inspirerad av deltagande observation som metod för insamling av 

data. Deltagande observation är en metod som från början användes av etnografer för att 

undersöka till exempel stammar i Amazonas djungler, men som från och med 1970-talet har 

börjats användas mer och mer i skolan (Kullberg 2014). 

För det mesta används deltagande observation i större grupper, till exempel en skolklass, men 

i det här fallet är det bara jag och en till person med. Det här gör att alla tillvägagångssätt 

Kullberg beskriver inte är relevanta för studien.  

I deltagande observation finns det två olika typer av intervju, den informella intervjun och den 

formella intervjun. Den informella intervjun är den som sker på observationsplatsen under 

händelseförloppet som studeras, medan den formella intervjun helst sker på en avskild plats. I 

båda formerna av intervjuer ska öppna eller autentiska frågor användas (Kullberg 2014). 

Kullberg beskriver också hur den deltagande observatören skiftar mellan att vara en i gruppen 

som ser på händelserna ur deltagarnas perspektiv och att vara en utomstående som ser på 

gruppen från ett perspektiv utifrån. (Kullberg 2014) 
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2.3. Introspektion 

Introspektion i forskningssamanhang handlar enligt Frostling-Henningsson om att ”observera 

sitt eget känslomässiga liv”. (Frosting-Henningsson i Gustavsson, 2003). Det innebär alltså att 

man genom att undersöka sig själv och sina känslor kommer fram till ett resultat.  

Frostling-Henningsson beskriver flera typer av introspektion, det som är relevant för den här 

studien är interaktiv introspektion. Interaktiv introspektion innebär att ”forskaren jämför med 

respondenternas upplevelse och sedan diskuteras denna upplevelse gemensamt.” (Frosting-

Henningsson i Gustavsson, 2003) I andra former av introspektion delas inte resultatet med 

respondenterna, men i ett repetitionssammanhang som i den här studien skulle det vara 

märkligt att inte dela med sig. 

Både Kullberg och Gustavsson framhåller vikten av noggrann dokumentation i form av 

loggböcker. Kullberg menar också att ljud- och videoinspelningar är nödvändiga, medan det 

inte nämns av Frostling-Henningsson. Kullberg beskriver också hur man bearbetar mindre 

detaljerade fältnotiser till att bli mer innehållsrika täta beskrivningar. (Kullberg 2014 s 180) 

I det här arbetet har det varit värdefullt att lyfta in introspektion eftersom jag själv var med 

och spelade. Som musiker lyssnar jag och värderar jag mitt eget spel hela tiden, vilket kan 

vara både bra och dåligt. Det är bra att värdera det jag spelar och om det passar i den 

musikaliska helheten, men kan också vara ett hinder att tänka för mycket då det kan blockera 

mitt spel.  

3. Resultat 

Totalt blev det sju repetitionstillfällen under oktober och en inspelning i december. I den här 

delen kommer repetitionernas struktur och repetitionsprocessen på två av av låtarna vi spelade 

presenteras.  

Varje rep började med fri improvisation som uppvärmning. Hur improvisationen blev berodde 

på humör, inga riktlinjer gavs och vi pratade inte så mycket innan vi började spela. Sedan 
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fortsatte vi med att spela en eller flera jazzstandards, det var för det mesta olika varje gång. 

Efter repeterade vi på kompositionerna projektet  Detour Ahead eller House Party Starting. 

Vi höll repen korta, ungefär en timme per rep. Detta dels för att det var lättare att hålla upp 

fokus under ett kortare rep och dels för att får in det i våra respektive scheman. Oftast 

repeterade vi två gånger i veckan.  

3.1 House Party Starting 
Repetition 8/10 

Repetitionen börjar med att jag demonstrerar inspelningen vi gör vår tolkning från, Steve 

Lacy och Mal Waldrons version. Första gången vi spelar den får vi stanna flera gånger, jag är 

nervös eftersom det är jag som har transkriberat låten och jag är osäker på om jag har skrivit 

rätt ackord.  

Vi spelar låten enligt konventionen, alltså att jag spelar solo först och Ludwig efter mig. Jag 

försöker spela komp på hans solo, men är osäker och kan inte låten tillräckligt bra, så jag ger 

upp efter en stund.  

Det märks att både jag och Ludwig försöker lära oss låten, vi spelar mycket arpeggion på 

ackorden för att göra oss bekväma med låten. Det här gör att vi båda är låsta av tonaliten och 

taktstrecken. Dynamiskt är vi ganska jämntjocka, vi går ner lite i dynamik på sista temat.  

Repetition 30/10 

Låten börjar med ett slarvigt intro, vi båda kan bättre. Efter att ha spelat temat börjar vi 

improvisera ett gemensamt solo, sedan ett saxofonsolo mer mer toner utanför tonaliteten. 

Under hela den här versionen upplever jag det som att referenser till melodin återkommer, jag 

utgår mer från melodin än harmoniken när jag improviserar.  

Efter saxofonsolot spelar vi ett solo mot varandra som mynnar ut i en spontan variation av 

temat där vi turas om att spela fraserna. Generellt hör jag en större skillnad på dynamiken 

över hela låten, vi vågar också låta tystnaden ta plats.  
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3.2 Detour Ahead 
Repetition 23/10 

Vi har prövat att spela flera liknande ballader inan vi provar den här. Vi börjar direkt med en 

saxofonkadens, sen kommer pianot in med melodin. Låter inte som det sitter ihop riktigt. 

Saxofonen kommer in på B-delen och fortsätter ut i A, men vi hamnar ur fas med varandra på 

slutet.  

Jag spelar solo först, jag spelar med stark dynamik och använder många toner, sedan kommer 

Ludwig in och spelar ett solo som utgår mer från melodin på B-delen. 

Efter solo kommer vi in på temat, med tystare dynamik. Slutet blir långt med många 

upprepningar och mycket blues- och gospelkänsla.  

Repetition 28/10 

Temat börjar med saxofon i den låga oktaven, ganska avskalat. Pianot svarar på melodins 

fraser mer än att det kompar. I B-delen byter det karaktär, det blir en mer drömmig känsla 

med trioler i pianot och mer utdragna toner i melodin. Under improvisationen spelar båda solo 

hela vägen, men båda är tongivande under olika perioder.  

Efter solot spelar pianot melodin med saxofonsvar/komp under A och B. Jag växlar mellan att 

spela melodiska fraser och kompfraser som en basist eller pianist skulle kunna spela. På de 

sista A-delarna spelar jag temat, med en storbandssvängig känsla medan Ludwig spelar runt 

det. Vi slutar bluesigt och lite utdraget. 
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4. Diskussion 

4.1 Vår utveckling 

Den största skillnaden mellan det första repet och de senare repen samt inspelningen är hu 

mycket mer avslappnade vi är. Dels känner vi varandra bättre som musiker och människor, 

dels känner vi låtarna bättre. Det som också har hänt är att vi har hittat metoder hur vi som 

musiker kan komma undan att vi är två och inte fyra som spelar. På studioinspelningen vi 

gjorde kan man höra på spåret Improvisation tenor vid minut 02.20 hur jag med saxofonen 

spelar en ganska snabb basgång med en artikulation gjord för att likna en kontrabas medan 

pianot spelar ett groove. Detta blir en intressant kontrast till rubatopartiet innan.  

Den fria improvisationen blev en experimentverkstad för olika metoder vi senare kunde 

plocka in och använda när vi spelade standards. Ett exempel på det är att vi kom på hur vi 

kunde improvisera genom att improvisera fritt utan ramar först. Det sättet jag spelar walking-

bas på skivinspelningen är något jag kommer vilja öva på för att få in i en standardlåt.  

4.2 Tenorsaxofonens roll 
En svårighet under projektet har varit att vet hur mycket tenorsaxofonen kan spela när det inte 

är melodi eller solo. Både jag och Ludwig kände att det inte var optimalt att det bara var 

pianot själv på pianosolot, men samtidigt var det svårt att veta vad saxofonen skulle göra 

under tiden. 

Ett alternativ är att försöka göra ett klassiskt komp, som en bas skulle göra. Det är dock svårt 

och kräver mycket övning. På skivan Close Your Eyes (2000) där tenorsaxofonisten Johnny 

Griffin spelar duo med Horace Parlan kan man höra hur när Griffin, som är en tenorsaxofonist 

av världsklass, på låten The Jamfs Are Coming (Griffin 2000) försöker ackompanjera Parlan. 

Om man lyssnar från minut 3.00 kan man höra att saxofonkompet inte sitter ihop med vad 

Parlan spelar. Av att höra det och mina egna försök drar jag slutsatsen att det är svårt att vara 

saxofonist och basist samtidigt, det krävs antagligen mycket övning för att det ska fungera på 

ett bra sätt.   
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Vad jag har hört av Lacy eller Shepp spelar de inte mycket under pianosolot, de brukar låta 

pianisten ta det själv. Sättet jag och Ludwig löste det här problemet på är att vi helt enkelt 

spelade solo samtidigt. Jag blev inte nöjd med hur jag kompade och Ludwig ville inte bli helt 

själv på sitt solo.  

Att spela solo samtidigt innebär att vi var tvungna att verkligen lyssna på varandra och vara 

medvetna om vad vi gjorde. Två metaforer jag använde mig av för att beskriva vad jag ville 

skulle ske var fokus på en kamera och panoreringsregeln på ett mixerbord. Kamerametaforen 

är ganska självklar, antingen är den ena av oss i fokus eller så är den andra det, men man kan 

ta det vidare. Genom att justera bländaren på en kamera kan man ändra skärpedjupet, alltså 

hur mycket av bilden som är skarp. Om man har en helt öppen bländare kan det bli en bild där 

bara nästippen är i fokus, men om man har en liten bländare kan allt i bilden hamna i fokus. 

Panoreringsmetaforen innebär helt enkelt att man tänker sig att man har två högtalare, en med 

saxofon och en med piano och att genom att vrida på regeln hör man antingen mer av den 

eller den andra högtalaren. De här metaforerna hjälpte mig att hitta gråzonerna mellan att 

spela solo och vara helt i fokus och att ha en mer understödjande roll.  

4.3 Melodin hela tiden 
Berliner citerar Jelly Roll Morton:"Always have a melody going ... against a background of 

perfect harmony and plenty of riffs" (1994, loc. 8086). Mortons musik är från en äldre 

tradition, New Orleans-jazz, men i det här arbetet har hans tankar visat sig vara relevanta.  

Man kan höra på inspelningarna av repetitionerna att både början spelar både jag och Ludwig 

vertikala linjer, alltså att vi utgår från ackorden. På de senare inspelningarna spelar vi båda 

mer horisontella linjer, mer utifrån melodin. Ofta använder jag ackorden i en komposition 

som en karta för att hitta, i det här sammanhanget visade det sig att det fungerade bättre att 

använda melodin för att hitta vägen.   

I en större ensemble finns det fler instrument och ensemblen kan förmedla mycket 

information, alltså melodier, ackord och rytm. I en mindre ensemble har man inte lika stor 

kapacitet och måste därför komprimera det man vill få ut. En melodi, i alla fall i det här 
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sammanhanget, verkar vara ett mer effektivt sätt att skapa mening och struktur än vad att 

ackorden är.  

4.4 Möjligheter för framtiden 
Den första tanken med arbetet var att undersöka hur samspelet mellan två musiker 

utvecklades under en repetitonsperiod, men när råmaterialet var insamlat och bearbetningen 

började stod det alltmer klart att det ämnet inte var det intressantaste att skriva om utifrån 

materialet som samlats in.   

Den valda metoden, deltagande observation, var svår att använda när jag själv blev för 

delaktig. Jag var för upptagen med att spela och tänka på de musikaliska problemen och 

möjligheterna, och kunde inte fokusera på vad som hände mellan mig och pianisten. Jag 

gjorde också intervjuer där jag använde mig av deltagande observation utifrån Kullberg 

(2014) men som inte kom med i den slutgiltiga rapporten på grund av platsskal och arbetets 

ändrade riktning.  

En fortsättning på undersökningen skulle kunna innebära att man jobbar med en större 

ensemble, där jag själv inte deltar som musiker och där undersöka samspel fungerar och 

utvecklas i gruppen. Då skulle det också vara mer relevant att använda mig av etnografiska 

metoder.  

För att fortsätta på det som rapporten har fokuserat på, de olika instrumentens roller i en 

jazzensemble och hur man kan bryta upp dem, skulle det också fungera att göra 

undersökningen i en större ensemble. Att jobba med samma idéer i en kvartett eller i ännu 

större grupper skulle kunna leda till mycket intressanta resultat.  

Arbetet avslutades med en studioinspelning som finns som bilaga. På den inspelningen spelar 

jag förutom tenorsaxofon sopransaxofon, ett instrument jag inte riktigt behärskar. Det märks 

på inspelningen att jag kämpar med intonation och att hitta en bra klang, men trots det kan jag 

höra intressanta skillnader mellan hur samma kompositioner blir tolkade med de olika 

instrumenten. Ett annat alternativ för att skapa mer klanglig variation vore att arbeta med 

loppedaler och andra effekter.  
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Bilaga 1 

En a-del från Detour Ahead 
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Bilaga 2 

Utdrag från House Party Starting, B-delen och sista A-
delen 
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