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Sammanfattning 

I detta arbete undersöker jag den berättande kvalité jag finner inom vissa improviserade 

jazzsolon. Denna kvalité har varit intressant att undersöka för att få utökade kunskaper inom 

improvisationskonsten och att hitta pedagogiska redskap för att undervisning i improvisation 

inte ska fastna i instrumentteknisk färdighet och harmonisk medvetenhet. Arbetet tar upp 

teorier om narrativ ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv men tar också upp idéer om 

narrativ i musikalisk kontext. För att undersöka berättande improvisation har jag analyserat 

två jazzsolon där jag upplever denna kvalité, genomfört en intervju, spelat in egna 

improvisationer med en ensemble innan och efter jag praktiskt undersökt berättande 

improvisation. Inspelningarna har sedan spelats upp och diskuterats med en fokusgrupp. 

Resultatet visar på tydliga kopplingar mellan teorier om narrativ och berättande improvisation 

men att vägarna dit är många och att det är svårt att peka på objektiva företeelser som skapar 

detta.  
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1 Inledning och bakgrund 

 

Jazz är en av de musikaliska genrer som kommit att ligga mig varmast om hjärtat då det 

innehåller ett starkt element av improvisation, ett skapande och musikaliskt utforskande i 

nuet. Jag blir lätt gripen av ett väl utfört jazzsolo men vissa griper tag i mig mer än andra och 

det är de som med sin improvisation lyckas skapa en berättelse som berör mig mest. De solon 

som har ett tydligt förmedlande av något mer än bara skalor och arpeggion griper mig på 

samma sett som jag kan bli gripen av en bra bok eller film. Det är dessa solon som jag 

kommer tillbaka till i mitt lyssnande. Jag kan bli imponerad av vad en musiker är tekniskt 

kapabel till samt fascineras av teoretiska koncept som appliceras på improviserade solon. Men 

det räcker inte för att jag ska bli berörd. Exempel på improvisatörer som lyckas fånga mig på 

detta sett är: Elin Larsson, Eirik Hegdal, Bill Frisell, Wayne Shorter, Miles Davis, Esbjörn 

Svensson och Gilad Hekselman. 

 

Detta utryck i improviserad jazzmusik är intressant att studera för att undervisningen inte ska 

fastna i instrumentteknisk färdighet och harmonisk medvetenhet. Även om det är viktigt att 

improvisationsundervisning har fokus på harmonisk medvetenhet och instrumentteknisk 

färdighet så får det inte stanna där. Detta upplever jag tyvärr att det allt för ofta gör då dessa 

kvalitéer bär på en större objektivitet och mätbarhet än den berättande kvalitén som jag 

upplever. Min personliga upplevelse utav improvisationsundervisning är att lärare ofta har en 

ambition att arbeta med förmedlande och utryck men har inte de verktyg eller djupare 

förståelse för vad som konkret utgör improvisationens berättande kvalitéer. Ofta får man höra 

kommentarer som: ”Försök att säga något med det du spelar” utan att läraren faktiskt vet vad 

denne menar med det för att uppmana eleven att spela med uttryck. Hos eleven som får en 

sådan kommentar väcks då lätt frågor som: ”Säga vadå?” Eller ”Och hur gör jag det?” 

 

Då mitt eget musicerande främst rör sig inom ramen för jazzimprovisation och jag har 

ambition att undervisa improvisation i framtiden, är detta ett relevant område för mig att 

utforska. Jag är nyfiken på att hitta konkreta strategier för att jobba med improvisation som 

utvecklar historieberättandet parallellt med att instrumentteknisk färdighet och harmonisk 

medvetenhet utvecklas.      

    

I bakgrunden för detta arbete kommer jag lyfta Sven Bjerstedts (2014) avhandling 

”Storytelling in jazzimprovisation”, men kommer också lyfta litteraturvetenskapliga 

definitioner av berättande och hur man tidigare har pratat om berättande i både skriven och 

improviserad musik.  
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1.1 Narrativ  

För att få ett teoretiskt verktyg att förstå berättande har jag valt att studera narrativ vilket utgör 

berättandets teoretiska byggstenar som kan ta form i flera olika medier såsom text, bilder eller 

ljud (Altman, 2008). En teoretiker som vill göra narrativ till ett mer inkluderande begrepp är 

Rick Altman som är professor i film och litteraturvetenskap vid University of Iowa och 

kommer därför att vara en grundläggande källa för förståelsen av narrativ inom detta arbete. 

Med Altmans (2008) perspektiv har ett narrativ följande nödvändiga delar:    

• Action – gester och medvetna händelser som sker autonomt. 

• Character – Det autonoma i händelserna, det som får händelserna att hända. Altman 

beskriver att begreppen Action och Character är två sidor av samma mynt. 

• Following – Vi får följa en specifik serie utav händelser som presenteras för oss och 

får följa hur den ena händelsen leder in i den andra. 

• Framing – Inramning i form av en början, mitten och ett slut samt att narrativet har 

valt en specifik serie av händelser. 

• Narrative drive – Den röda tråden som håller ihop narrativet och för allting framåt.  

(Altman, 2008) 

I Altmans definition av narrativ så är alla narrativ beroende av ”following” vilket är det som 

organiserar det narrativa materialet. Begreppet ”following” kan i sin tur delas upp i följande 

delbegrepp.  

• Following Unit – Det som följs och som fokuset ligger på. 

• Modulations – Övergångar mellan following units.  

• Following pattern – Organiserandet av modulationer av following units. 

(Altman, 2008)  

Många teoretiker som tidigare diskuterat narrativ har format begreppet ”unity of action” från 

Aristoteles regler om vad som utgör dramat. Unity of action är en obruten tråd av händelser 

som utesluter allt som inte är relaterad till denna tråd av händelser. Historien som berättas 

måste vara sammanhängande och ha en tydlig början, mitten och slut för att uppfylla unity of 

action (Altman, 2008). Ett likande resonemang kring ett logiskt händelsemönster kan hittas 

hos litteraturvetaren Mieke Bal (1985) som använder begreppet ”fabula” för att beskriva vad 

som utgör en historia. En ”fabula” är en kronologisk och logisk följ av händelser. Dessa 

händelser utförs och upplevs av agenter som inte nödvändigtvis är medvetna varelser.   

Ett perspektiv på narrativ kommer från filosofen Paul Ricouer (1980) som menar att narrativ 

består av två tidsdimensioner: ett kronologiskt och ett icke-kronologiskt. Den logiska kedjan 

av händelser är den kronologiska dimensionen. Den icke-kronologiska dimensionen består av 

utspridda händelser som knyts ihop via narrativets ”plot”.  
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En historia består av olika händelser men det är historiens plot som för händelserna 

tillsammans och gör det till en historia. I detta arbete har ordet begreppet plot inte översatts 

eftersom en rättvis motsvarighet inte hittats på svenska. Ricouer (1980) hävdar att även om 

historiens händelseförlopp bör vara logiskt behöver det inte vara förutsägbart men däremot 

godtagbart. Historien bör därför servera oförutsedda händelser som håller uppe intresset och 

för händelseförloppet framåt (Ricouer, 1980).  

1.2 Narrativ i musik 

Idéer och tankar om narrativ och berättande inom både skriven och improviserad musik är 

något som musiker har förhållit sig till (Berliner 1994; Almén 2008). Vilka former av musik 

som kan innehålla ett narrativ och om musik kan innehålla ett narrativ har teoretiker haft 

tvister kring (Almén, 2008). Det finns åsikter om att musikaliskt narrativ endast kan existera 

inom programmusik vilket är musik som avser att förmedla en konkret berättelse. Under 

1800-talet mötte programmusiken motstånd i form av vad som kom att kallas för absolut 

musik där musiken fick stå för sig själv (Dahlhaus, 1978) men trots detta finns det de som 

anser att absolut musik kan innehålla ett narrativ (Almén, 2008).  

 

Kopplingar mellan teorier om musikaliskt narrativ och teorier om narrativ i litteratur lyfts av 

Byron Almén (2008) som är professor i musikteori vid University of Texas. Han menar att de 

mönster som finns i musikaliska verk har lösa paralleller till de mönster som kan hittas i 

skönlitteratur. Almén (2008) påpekar att sökandet efter ett narrativ i musik inte är sökandet 

efter ett skönlitterärt narrativ i förklädnad. Istället menar han att det finns gemensamma 

kvalitéer i musik och skönlitteratur. En jämförelse kan dras i hur de olika medierna: Drama, 

litteratur och musik kan skapa intryck. I dramat presenteras bilder vilket erbjuder publiken att 

känslomässigt reagera. Litteraturen beskriver skeenden, platser och personer men läsaren får 

skapa bilderna på egen hand. Instrumental musik lämnar dock publiken med en större frihet 

över vilka mentala bilder och känslor som skapas (Almén, 2008). Musik kan också beskrivas 

som ett drama utan karaktärer. Både musik och ett drama är en serie av händelser som sker 

under samma tid som den presenteras för publiken. Sammanlänkandet av dessa händelser 

skapar en plot som ger en enad struktur (Almén, 2008).    

 

Inom jazzgenren har ofta berättande använts som metafor (Berliner, 1994). Trummisen och 

jazzmusikers Paul Wertico förklarar ett jazzsolo som en plot som byggs av fraser som 

symboliserar olika karaktärer som interagerar med varandra (Berliner, 1994). Paul Werticos 

idé om fraser som karaktärer kan också hittas i den indiska ragan vilket är en improvisatorisk 

musikform där musikern kan använda sig av givna fraser som symboliserar olika karaktärer 

(Bailey, 1993). Ytterligare exempel på hur berättande används som metafor inom jazzen är 

hur Roy Eldrige beskriver Louis Armstrongs solon. Han beskriver Armstrongs solon som en 

bok med en introduktion och kapitel som leder in i varandra för att till slut nå klimax 

(Berliner, 1994). Eldriges solospel blev även det beskrivet som en spännande roman som man 

inte kan slita sig från utav jazzmusikern Thad Jones (Berliner, 1994).  
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Ett vanligt sett att skapa koherens i ett solo är att använda sig av sekvenser (Berliner, 1994) 

vilket är upprepande av en fras i lägre eller högre tonhöjd än den ursprungliga. Detta får solot 

att hänga ihop istället för att planlöst gå från en fras till en annan (Berliner, 1994). Ett kritiskt 

perspektiv på sekvensbaserad improvisation kommer från Barry Harris som är lärare, 

kompositör och pianist inom jazzgenren. Han menar att ett alltför flitigt användande av 

sekvenser gör solot förutsägbart och dränerar berättandet. Harris menar istället att sekvenser 

ska användas för att skapa dramatisk effekt som höjer förväntan på vad som ska komma 

härnäst (Berliner, 1994). 

 

Forskning på berättande i jazzimprovisation har bedrivits av musikforskaren Sven Bjerstedt 

(2014). Studien har gått ut på att intervjua etablerade svenska jazzmusiker om hur de förhåller 

sig till historieberättandet i improvisation. Denna studie visar att historieberättandet i 

jazzimprovisation är något som är relevant och aktuellt för svenska jazzmusiker. Ett exempel 

från en av intervjuerna är trumpetaren Peter Asplunds beskrivning av vad han anser utgör ett 

bra solo:  

En bra improvisation är väl ungefär som en bra, fängslande historia när man sätter sig på 

sängkanten hos ett barn på kvällen, som vill att man ska läsa eller hitta på en historia innan den 

somnar, liksom. Det ska innehålla… det ska starta upp från början och vara spännande, ha en 

intrig, och sedan ska det hända en massa spännande saker och komma någon slags upplösning… 

Ställa frågor också, som gör att barnet avbryter en emellanåt och säger: men vad var det då, och 

den där personen? Och allt det där hittas ju på i stunden. Man vill ju att publiken ska vara som det 

här lilla barnet, som blir fängslat av den här berättelsen. (Bjerstedt, 2014 s.234)  

Här beskriver Asplund hur han upplever en berättande kvalité i de solon han uppskattar och 

eftersträvar även att uppnå detta i sitt eget musicerande.    

Ur Paul Ricouers verk Time and Narrative har Bjerstedt (2014) lånat och tillämpat de tre 

begreppen Prefiguration, Configuration och Refiguration som han använder för att förklara 

hur en jazzmusiker förhåller sig till improvisation:  

• Prefiguration: Vad en musiker har med sig fram till nu, vilka erfarenheter och 

kunskaper musikern har med sig men även vad genren för med sig som till exempel 

stiltypiska utryck och musikteoretiska regler. 

• Configuration: Vad som händer i nuet. Improvisation är en form av musicerande där 

skapandet sker i nuet vilket sätter krav på musikern att vara närvarande i nuet och ha 

öppenhet för vad som händer här och nu för att kunna göra något utav det. Lyssnandet 

på vad som sker bör vara både riktat utåt för att höra vad som händer men även inåt 

för att veta vad musikern vill få fram.    

• Refiguration: En musikers förväntan och idéer på vilken riktning man vill ta sin 

musik. Inom detta begrepp ryms även musikerns kunskap om hur musikern ska 

förhålla sig efter givna förutsättningar som ensemblens instrumentsättning eller låtens 

typ av harmonik eller rytm (Bjerstedt, 2014).       
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1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att hitta vägar att improvisera solistiskt inom jazzgenren för att 

förhöja den berättande kvalitén. Detta är relevant för den konstnärliga utvecklingen hos 

improvisatören men är också ett användbart pedagogiskt verktyg i undervisningssituationer 

där improvisatoriska element finns med. Frågeställningarna blir då: 

 

• Hur kan en solist arbeta med sin improvisation för att solot ska upplevas berättande? 

• På vilka sett kan improviserade jazzsolon upplevas som berättande? 

2 Metod 

Metoden i detta arbete är uppdelat i fyra delar. Jag har analyserat två solons berättande 

kvalité, hållit en intervju, använt tre låtar som praktisk plattform för att hitta ett berättande i 

mitt eget improvisationsarbete som har spelats in före och efter bearbetning för att slutligen 

spela upp dessa för en fokusgrupp. De låtar som valts för analys och det låtar som valts för 

praktiskt arbete är medvetet inte samma låtar då jag inte vill fastna i att kopiera de solisters 

utryck som jag har valt att analysera. Metodens fyra delar kan kategoriseras i en teoretiskt och 

en praktisk del. Den teoretiska delen består av analys av solon och intervju och den praktiska 

delen består av eget improvisationsarbete och möte med fokusgrupp. Blandningen av en 

teoretisk och en praktisk metod har varit tacksam för att få en bred bild av ämnet som 

undersökts. 

2.1 Analys av berättande kvalité   

Jag har valt ut två låtar ur jazzgenren som innehåller solon som jag upplever har berättande 

kvalité. För att få en bild av vad som skapar den berättande kvalitén har jag analyserat dessa 

solon genom att först gå igenom deras händelseförlopp för att sedan sammanfatta den 

övergripande uppbyggnaden.   

 

Jazz är en bred genre med många olika utryck och stilförändringar genom dess historia. Det är 

därför svårt att med två exempel ge en rättvis representation av jazzimprovisation. Av de låtar 

som valts ut för analys har jag valt en låt ur jazzens yngre period och en låt från modern 

jazztradition. Båda låtarna har en traditionell form vilket innebär att låten börjar med ett tema, 

alltså en melodi som komponerats i förhand för att sedan avlösas av ett eller flera solon som 

improviseras över temats ackordföljd. Flera mer experimentella former av improvisation finns 

som till exempel att ensemblen improviserar fritt och kollektivt utan en given ackordföljd. 

Då detta arbete har sitt fokus på solistisk improvisation har jag valt låtar med en mer 

traditionell form men som är ur två olika skeenden ur jazzhistorien. xEn låt framförs av Lester 

Young och är från jazzens unga dagar med jazzens traditionella tonspråk. Den andra låten är 
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från modern tid och har ett tonspråk som rör sig mer mot pop. De låtar vars solo jag har valt 

ut för analys inom detta arbete är: 

 

There Will Never Be Another You – Lester Young  

Lester Young levde och var verksam musiker inom 1900-talets första halva och var 

stilbildande under jazzens unga dagar och bland annat en inspirationskälla åt Charlie Parker. 

Låten som valts spelar Lester Young tillsammans med Oscar Peterson trio och är ur 

jazzstandardrepertoaren vilket är populära låtar från 20-talet (ofta musikalmusik) som 

jazzmusiker använde som underlag för improvisation. Låten There Will Never Be Another You 

är skriven av Harry Warren.   

 

Elevation of Love – Esbjörn Svensson Trio   

Esbjörn Svensson Trio även kända som E.S.T var en svensk jazztrio med pianisten Esbjörn 

Svensson i spetsen. E.S.T var aktiva från början av 90-talet fram till 2008 då trion upplöstes 

till följd av Esbjörns plötsliga död. E.S.T anses vara banbrytande inom den modernare 

jazzscenen genom att bland annat inkorporera poppigare element i jazzkompositioner. Låten 

Elevation of Love är skriven av Esbjörn Svensson och förekommer på E.S.T albumet Seven 

Days of Falling. 

2.2 Intervju med improvisationslärare   

För att få vidare perspektiv på berättande improvisation från någon som undervisar inom jazz 

och improvisation har jag intervjuat Håkan Goohde som är lektor i elgitarr och är den lärare 

som jag haft mest instrumentundervisning för på KMH. Goohde rör sig inom jazzgenren och 

min erfarenhet av hans undervisning visar på medvetenhet om estetiska kvalitéer i 

jazzimprovisation utöver rent musiktekniska kvalitéer vilket gör Goohde till en intressant 

person att intervjua. Intervjun har haft en lös struktur och har dokumenterats genom 

ljudupptagning och transkribering.   

2.3 Praktiskt utförande av berättande improvisation  

Jag har valt ut tre låtar ur jazzstandardrepertoaren för att använda som plattform i ett 

utforskande av berättande improvisation. Låtarna har spelats in när de spelas med en 

ensemble innan ett praktiskt musikaliskt utforskande har påbörjats. Mitt utforskande har 

bestått i att utifrån en teoretisk bild hitta praktiska vägar att improvisera berättande. Efter fyra 

veckors praktiskt utforskande har jag återigen spelat in låtarna med samma ensemble. 

 

Det praktiska utforskandet har utförts genom att jag har övat på att improvisera över de 

utvalda låtarnas ackordföljd utifrån tre strategier. Dessa strategier har uppkommit från att jag 

inspirerad av detta arbetes teoretiska bakgrund och improviserade solon som jag uppskattar 

har prövat olika strategier och valt tre som jag fastnat vid. ”Unity of action” är ett viktigt 

begrepp inom definitionen av narrativ i detta arbete. Jag har därför försökt skapa ett ”unity of 

action” i mitt solospel genom att låta varje fras vara en tydlig uppföljning av den föregående. 
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Många jazzmusiker använder melodiska sekvenser i sin improvisation och det finns olika 

åsikter om hur sekvenser ska användas. Jag har därför använt sekvenser på olika sett för att få 

sammanhängande improvisationer. I många jazzsolon kan man höra spår av låtens tema därför 

har jag övat på att utgå från låtarnas skriva tema när jag har improviserat. Vid övningspassen 

har jag spelat in mig själv för att lyssna och reflektera för att sedan förbättra det jag tycker att 

jag kan förbättra. Nedan följer de strategier som jag har arbetat utifrån. 

• Sekvenser: Öva på att skapa ett sammanhängande solo genom att improvisera 

sekvensbaserat. 

• Utveckla tema: Utgå från låtens skrivna tema och smycka ut samt göra variationer.   

• Medveten uppföljning: Skapa musikalisk logik genom att tydligt följa upp senast 

spelade fras. 

   

Låtarna är valda ur jazzstandardrepertoaren och är även låtar som jag kan väl sedan innan för 

att skillnaden inte ska ligga i att jag har lärt mig låtarna bättre under tiden jag har arbetat med 

dem. Låtarna skiljer sig i tempo och typ av harmonik för få en bredd. Låtarna jag har valt att 

spela är: 

 

• Beautiful Love – Victor Young  

• Stella By Starlight – Victor Young 

• Beatrice – Sam Rivers    

2.4 Jämförelse av inspelningar.  

Inspelningarna som har gjorts har spelats upp för en fokusgrupp bestående av medstudenter på 

KMH vars musicerande rör sin inom afroamerikansk musik. De som ingått i gruppen har vid 

tid för lyssning och diskussion inte varit medvetna om ämnet som utforskats för inte färga 

deras lyssnande. Jag har informerat gruppen om att två versioner av tre olika jazzstandards 

kommer spelas upp och att varje standard har blivit inspelad vid två olika tillfällen men 

information om vilken inspelning som är inspelad vid ett tidigare och senare tillfälle 

utelämnas. Detta är återigen en strategi för att påverka gruppens lyssnade så lite som möjligt i 

förhand. Gruppen har fått jämföra inspelningarna av varje standard i taget i huruvida de 

upplever en skillnad i den musikaliska upplevelsen. Mötet med fokusgruppen har 

dokumenterats genom ljudupptagning och transkribering. Av etiska skäl har de personer som 

ingått i fokusgruppen inte nämnts vid deras riktiga namn.  

Jag har också gjort egna jämförelser av hur inspelningarna skiljer sig åt i hur de musikaliskt 

upplevs. Det bör påpekas att då detta är mina reflektioner av mitt eget musicerande och för att 

skapa distans har väntat 2 månader mellan den andra inspelningen och lyssning.   
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3 Resultat 

3.1 Analys av solon 

Analysen kommer beskriva de utvalda solonas händelseförlopp för att sedan sammanfatta 

solonas uppbyggnad och helhet. 

3.1.1 There will never be another you 

Lester Youngs solo börjar med en kort, tydlig och enkel fras som följs upp av ett svar som 

innehåller fragment av låtens tema. Frasen övergår i ett rytmiskt mönster som rör sig uppåt i 

skalan för att sedan avslutas med kortare nedåtgående fras. Två kortare toner leder in i en 

sektion där Young ligger på några längre toner som svävar över harmoniken för att sedan låta 

en mer rytmiskt tydlig fras avsluta denna sektion. Fyra tydligt avgränsade fraser innehållandes 

både långa och korta toner följer varandra innan en rytmiskt rak och snabb fras leder in 

soloformens andra hälft som börjar med att den inledande snabba frasen övergår i en tydlig 

skaluppgång. Nästa fras börjar på en något längre ton högre upp i skalan som klättrar neråt för 

att några gånger upprepa föregående fras sista ton. En ton lägre ner i skalan spelas två gånger 

innan frasen får kort figur som leder in i en dynamiskt växande lång ton. Denna något längre 

fras får ett avslut av två toner som klättrar neråt i skalan. En snabbare uppåtgående fras 

avslutas snabbt för att följas upp av en lång ton med tydlig start som glider över i en till lång 

ton som dör ut. En ny lång ton leder in i en fras där delar av låtens melodi tydligt hörs. Solot 

avslutas med en stark fras som upprepas som en sekvens högre upp i skalan medans bandet 

gör ett ritardando. Young spelar några avslutande toner och både solot och låten är slut.  

 

Lester Young håller en jämn dynamik under hela solot och spelar väl avgränsade melodiska 

fraser som naturligt följer varandra. Delar av låtens skrivna melodi förekommer vilket ger 

solot ett sammanhang i låtens helhet. Mycket av solot bygger på långa toner som ramas in av 

snabbare linjer vilket i kombination med Youngs luftiga saxofonton ger solot en sjungande 

karaktär. Öppningen fångar lyssnarens uppmärksamhet och slutet har en stark upplösning 

vilket ger solot en tydlig inramning.   
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3.1.2 Elevation of love 

Esbjörn Svenssons solo börjar i låg dynamik med en kort figur som upprepas kort efteråt som 

en sekvens högre upp i skalan. Båda fraser spelas med legato och har en svävande tajming. 

Flera fraser med samma utryck och upprepning förkommer och blir konsekvent tätare och 

längre. En ny fas av solot med aningen högre dynamik inleds med att ett statiskt och rytmiskt 

tydligt melodiskt motiv upprepas några gånger. Detta motiv blir upplöst i en längre 

legatospelad skalsekvens som fortsätter den förhöjda dynamiken för sedan få en avslutande 

svans. Tidigare figurs svans får ett svar som följs upp av en längre åttondelsfras som leder in i 

ett kort rytmiskt motiv som upprepas flera gånger. Svensson låter tonerna i motivet ringa 

tillsammans och tar upp dynamiken ännu en nivå.  

Figuren övergår i en lång åttondelsfras där sekvenser blandas med melodiska linjer. En ny fras 

börjar i åttondelar men övergår i åttondelstrioler vilket är solots hittills snabbaste 

underdelning. Frasen fortsätter sedan i en nedåtgående sekvens som landar i att Svensson 

lägger ett starkt ackord på ettan i takten. Dynamiken har nu gått upp en nivå till och Svensson 

spelar ett rytmiskt motiv som upprepas ett antal gånger för att avslutas med en melodisk linje 

bestående av åttondelar. En längre linje bestående av åttondelstrioler landar till slut i en följd 

av klanger som börjar på en stark etta. Två åttondelstriolfraser leder in i ett nytt rytmiskt 

motiv som avslutas med en fras bestående av åttondelar och åttondelstrioler som landar i en 

ny följd av klanger. Här börjar en distad kontrabas spelad med stråke höras som ökar 

succesivt i volym. Svensson spelar nu mer på klanger än melodier och intensiteten drivs mer 

av kompet än Svensson och ljudbilden tas mer och mer över av den distade kontrabasen som 

till slut leder till att solot når sitt klimax och därmed avslutas.  

Esbjörn Svensson spelar ett solo som främst får sin effekt av en stadigt ökande dynamik som 

börjar lugnt och avslappnat och avslutas i hög intensitet. Svensson skapar denna succesiva 

dynamikökning genom att stadigt öka längden och snabbheten i sina fraser samt att skapa 

spänning och avspänning genom att blanda linjer med melodiska motiv.      

3.2 Intervju med Håkan Goohde  

Under intervjun med Håkan Goohde dök tre huvudteman upp. Dessa tre teman var 

subjektivitet hos lyssnaren, att hitta en formula för sin improvisation och den kollektiva 

aspekten. Här kommer jag lyfta vad som togs upp under varje tema.  

3.2.1 Subjektivitet hos lyssnaren 

Goohde påpekar det subjektiva i att uppleva en improvisation som berättande. Två exempel 

nämns på huruvida man kan uppleva ett berättande utifrån sina egna musikaliska preferenser:  

Spelar man upp Coltrane för någon som inte lyssnar på jazzmusik så säger det ju ingenting och 

spelar man det för någon som älskar Coltrane är ju det högsta nivån av berättande. Så det finns 

många infallsvinklar vad som säger någon någonting.  
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Någonstans kan man kanske koka ner det i att berättandet handlar också om vad mottagaren själv 

lägger in i musiken och vad man hör som lyssnare. Om du gillar något kommer du per definition 

tycka att det har en hög grad tilltalande berättande i improvisationerna. Om du inte gillar 

någonting så kommer du förmodligen inte säga att det här solot hade ju en enormt fin historia att 

säga, men jag gillar det inte. Det är en ekvation som jag tror är väldigt sällsynt. 

Goohde syftar här på att det inte endast ligger i vad man som en improvisatör faktiskt gör utan 

vad publiken gillar och lägger för kvalitéer i musiken utifrån sina egna preferenser som 

musiklyssnare och vad man har för vana att lyssna på. Som nämns i citatet om Coltrane så kan 

det vara svårt att höra ett berättande hos Coltrane eller någon annan jazzimprovisatör om man 

som musiklyssnare inte uppskattar denne eller har en vana att lyssna på jazz.  

Det påpekas vidare att inom jazzimprovisation finns det en mängd olika yttryck där ett 

berättande kan förekomma och en jämförelse görs mellan olika jazztraditioner.   

Ornette Coleman berättar ju på ett sett och kan vara superberättande, Derek Bailey på ett helt annat 

sett men det är fundamentalt olika utryck även om dom båda spelar i fri tradition. Men tar vi till 

exempel traditionell jazz då har vi helt andra spelregler då har vi till exempel Bill Evans, wow 

vilket fantastiskt berättande men det går ju inte att säga att det ena är mer än det andra. 

Här beskrivs det hur ett berättande kan ta sig helt olika former under olika men även inom 

samma improvisatoriska traditioner vilket gör det svårt att säga något objektivt om vad som 

kan utgöra ett berättande.  

3.2.2 Att hitta en formula  

Samtalet leder vidare till en diskussion om helhet och att ha en idé med sin improvisation. Vi 

pratar om att även om att det som improvisatören konkret musikaliskt utför är improviserat 

och inte bestämt från början så finns det ofta en idé av hur man vill att helheten ska bli. 

Goohde lyfter återigen Coltrane som ett exempel: ”Lyssnar man på Coltrane så har ju han 

förfinat sitt utryck han har hittat en formula som fungerar”. Denna kommentar pekar på att det 

som gör Coltrane till en bra improvisatör är att han är har hittat vad han vill ha för uttryck i 

sin musik men också låtit detta grunda sig under en längre tid vilket gör uttrycket tydligt.  

Saxofonisten Lee Konitz lyfts också som ett exempel. Goohde spelar upp en bit av ett solo 

som Konitz spelar på Jazzstandarden ”I Fall In Love To Easily” som han anser har ett starkt 

berättande. När jag lyssnar håller jag med om att solot och speciellt inledningen har ett väldigt 

tydligt berättande. Goohde kommenterar hur Konitz likt Coltrane har hittat en tydlig formula 

som utvecklats över tid:  

Jag pratade med Fredrik Ljungqvist om den här låten och han sa såhär att han har ju spelat det där 

solot så många gånger. Sen han vi inte prata så mycket mer om det och sen funderade jag på det 

att…han har ju spelat det där solot så många gånger…aha? Men han menar ju såklart att han har 

använt den där formulan, alltså han har hittat någonting. Han har ju spelat låten tusentals gånger 

och han har hittat ett utryck kring den här låten där han vill vara och som han kan jobba med.  
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Och han improviserar ju självklart till hundra procent men han improviserar utifrån sin formula så 

han berättar ju ungefär samma historia varje gång men med lite annat innehåll, ett annat slut och 

annan inledning och så. Det är inte samma toner, inte samma ord men det är samma berättelse.  

Här beskrivs hur Konitz har en väldigt tydlig bild av vad han vill berätta vilket har blivit 

befäst av att ha spelat låten många gånger. Detta har skapat en trygghet vilket leder till att han 

kan med stor säkerhet berätta samma historia flera gånger även om den bli lite olika då det 

improviseras.      

3.2.3 Den kollektiva aspekten 

Inom jazz spelar man sällan ensam vilket gör improvisationen till en kollektiv prestation. 

Även om solot kretsar kring en musiker som spelar ett solo så är hela ensemblen med och 

skapar genom att påverka eller påverkas av hur solisten spelar. Goohde återberättar ett samtal 

han har haft med en musikerkollega inför en clinic för jazzgitarr-studenter på KMH där 

nämnda musiker pratade om vad han upplevde var problemet med många jazzsolister som han 

kompat:  

Folk spelar för lite motiv så det finns inget att plocka upp för kompet som till exempel en basist. 

Det finns inget att hänga på eller att reagera på för om man bara spelar nytt, nytt, nytt hela tiden 

och inte har någon linje i spelet riktigt. Det blir väldigt svårt att förhålla sig som medmusiker men 

om det däremot finns vissa melodiska motiv som…och det behöver inte vara att man spelar ett 

motiv som man upprepar i olika steg utan ett motiv kan ju vara en tydlig musikalisk idé på nått vis 

men att det finns någonting att reagera på för någon annan. 

Med detta menar Goohdes musikerkollega att solisten har ett ansvar för att få sina 

medmusiker att reagera på olika musikaliska impulser. Dessa impulser bör vara tydliga 

för att medmusikerna ska kunna reagera. Vi pratar vidare om att dessa reaktioner som 

solisten kan ge impulser till kan i sin tur ge solisten nya idéer. Detta innebär att hela 

ensemblen blir ansvariga för solots berättande.  

3.3 Lyssning i fokusgrupp  

Här följer vad som togs upp under mötet då inspelningarna av de låtar som jag jobbat med 

inom ramen för detta arbete spelades upp för en fokusgrupp bestående av tre personer. 

Kommentarer och reaktioner kommer tas upp låt för låt och personerna i fokusgruppen 

kommer benämnas som Charles, Klas och Frans och jag kommer benämnas som Erik. 

Fokusgruppen har fått höra före och efterversioner av varje låt och vet inte vilken som är 

inspelad först och vilken som är inspelad efter att jag har arbetat med låtarna. Inspelningarna 

har heller inte alltid spelats upp i den ordning som de spelades in.    



 12 

3.3.1 Beautiful Love  

Detta är fokusgruppens jämförelser av före och efterversionen av mina inspelningar av 

Beautiful love. Efterversionen har spelats upp först och kommer benämnas av fokusgruppen 

som version 1 och föreversionen har spelats upp därefter och kommer benämnas som version 

2. 

Samtliga informanter var rörande överens om att det fanns en skillnad i den musikaliska 

upplevelsen mellan de båda versionerna. Klas påpekar att föreversionen hade en större 

tydlighet och säkerhet. 

Klas – Jag tycker att det känns som att det finns en skillnad i säkerhet och mål med vissa fraser i 

det andra solot.  

Erik – När du säger säkerhet i mål kan du utveckla lite mer vad du menar?  

Klas – Mål i form av medvetenhet i vad frasen innebär, det här menar jag med frasen, såhär ska 

frasen låta. 

Frans upplevde en tydlighet i form av riktning och uppbyggnad i efterversionen. 

Frans – Första tänkte jag också på att den var mer som att solot byggde upp till ett slut medans 

solot nummer två var mer jämntjock och musikerna hängde med på olika rytmer och saker som 

händer i gitarrsolot.    

Två av informanterna upplevde olika typer av tydlighet i de två versionerna men bland 

samtliga informanter fanns det en konsensus att de föredrog att lyssna på föreversionen. 

Den större uppskattningen låg i en större lekfullhet och intressanta tonval samt samspel 

i ensemblen vilket bland annat påpekas av Frans i citatet ovan. Nedan följer två 

kommentarer från Charles angående val av tonmaterial och ensemblespel.  

Charles – Andra versionen kändes det som du hade mer melodiska toner som du ville få förmedlat 

i ditt spel med nu gör jag såna här kaninöron mer out toner som gör det mer spännande i andra 

versionen.    

Charles – Jag tyckte bättre om andra versionen, dels ljudbalansen som Frans var inne på, det var 

inte en kamp om vem som skulle låta missförstå mig rätt utan det var ett samspel med att man 

supportar varandra mer och det blev inte lika hårda anslag på tonerna som gjorde att det blev en 

mjukare och skönare upplevelse. 

Charles påpekar här att solot i föreversionen hade vissa toner som ligger utanför låtens 

tonart vilket gör melodierna mer intressanta att lyssna på samt att föreversionen hade en 

högre grad av samspel inom ensemblen vilket förhöjer den musikaliska upplevelsen.  
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3.3.2 Stella By Starlight  

Detta är informanternas jämförelser av före och efterversionen av mina inspelningar av Stella 

By Starlight. Efterversionen har spelats upp först och kommer benämnas av fokusgruppen 

som version 1 och före-versionen har spelats upp därefter och kommer benämnas som version 

2. 

I Stella by Starlight fanns det fortfarande konsensus om att om det fanns en skillnad i den 

musikaliska upplevelsen i de olika versionerna dock fanns det meningsskiljaktigheter i 

huruvida skillnaden var större eller mindre än i Beautiful Love. Frans upplevde en större 

skillnad och kommenterar skillnaden som följande:  

Frans – På första inspelningen efter att jag lyssnade på andra så skrev jag på första en kommentar 

här: rakt in i kaklet fick jag känslan av. Och på den andra så var det dels lägre tempo men jag 

tyckte också att det var mer lyhört från alla på inspelningen. Det lät mer som folk lyssnade in och 

försökte få med varandra. Medans den första versionen fick jag en framåt känsla, det gick på 

medan fick jag en mer friare känsla av andra som jag tyckte var härligt. 

Frans beskriver en skillnad i intensitet men också likt föregående inspelningar så upplever han 

en högre grad av samspel i ensemblen i föreversionen samt att föreversionen hade fler och 

längre pauser mellan fraserna. Upplevelsen av ett högre sampel i föreversionen hade 

konsensus bland samtliga informanter. 

Charles och Klas påpekar att efterversionen kändes mer regelrätt i form av att man kunde följa 

låtens ackordsprogression i solot och man kunde höra användandet av skalor. Charles påpekar 

att föreversionen var melodiskt friare och jag upplevs som mindre styrd av låtens 

ackordprogression. Klas upplever att föreversionen har mer fokus på melodispel och inger en 

känsla av mystik. 

 När det kom till vilken av improvisationerna som informanterna föredrog fanns inte samma 

säkerhet som på Beautiful Love. Charles och Frans menar att de båda förmedlade olika typer 

av känsla där den ena är svår att värdera högre än den andra. Klas kan heller inte välja en 

favorit och påpekar att han kan uppskatta spelandet runt skalor som han upplever i 

efterversionen.   

3.3.3 Beatrice 

Detta är informanternas jämförelser av före och efterversionen av mina inspelningar av 

Beatrice. Före-versionen har spelats upp först kommer benämnas av fokusgruppen som 

version 1 och efterversionen har spelats upp därefter och kommer benämnas som version 2. 

I Beatrice utrycker Charles och Klas att de upplevde en skillnad i de olika versionerna. Denna 

skillnad låg i att efterversionen byggde mer på upprepningar av fraser som fick förankra sig 

medans i föreversionen kom det mycket nytt hela tiden som inte fick förankra sig. 
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Charles påpekar dock att det fanns element av upprepning som han uppskattade i 

föreversionen. ”jag tror du bryter upp ackordet och gör [Charles sjunger ett brutet ackord 

upprepande] som jag hade svårt att släppa, jag tyckte det var nice” Frans påpekar att återigen 

upplevdes föreversionen ha en högre grad av samspel och påpekar markeringar som spelas i 

temat som återkom under solot i föreversionen.  

Frans – jag tänkte på markeringarna i temat [Frans sjunger markeringarna i slutet av temat på 

Beatrice] så kändes dom mer tajta i temat i nummer två men sen försvann dom i solot i nummer 

två vilket gjorde att folk vågade göra mer fast det var mer ostrukturerat, i nummer ett kände jag 

mer att folk var mer in-lyssnande och att markeringarna gjorde att folk tänkte på uppbyggnaden 

mer av solot och jag tyckte att någonstans mitten av solot i första versionen hittade ni ett ös som 

jag älskade.    

Klas utrycker en svårighet med att finna en skillnad i helheten mellan de olika versionerna 

utan att de skillnader som finns att peka på ligger i detaljer. Klas pekar på skillnader i att 

föreversionen har fraser som upplevs komma från ett melodiskt tänk medans efterversionen 

upplevs bygga mer på licks och upplever det hela som mer tekniskt. Detta får medhåll från 

Klas. Charles och Klas hade svårt att välja en favorit. Charles påpekade dock en lekfullhet i 

föreversionen som förde tankarna till tv-serien snobben samt hans barndom medans Klas 

upplevde en känsla av hotfullhet i föreversionen. Frans föredrog föreversionen då den ingav 

en större känsla av trygghet. 

3.3.4 Berättande kvalité  

Mötet med fokusgruppen avslutades med att jag avslöjade ämnet och frågeställningen för 

detta arbete. Följande del tar upp huruvida informanterna upplever ett berättande i 

inspelningarna eller ej. Informanterna är fortfarande omedvetna om vilka inspelningar som är 

före eller efterversioner.    

Charles upplevde att föreversionernas solon hade ett mer personligt utryck i form av att jag 

berättade min egen historia medans efterversionerna upplevdes att ha ett fokus på att spela 

låten korrekt. Detta får medhåll från Klas som även medger att dennes lyssnande sökte mest 

efter teoretiska och tekniska aspekter. Frans uppger att de versioner som denne upplevde som 

berättande var samtliga föreinspelningar.  
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3.4 Egen jämförelse av inspelningar 

Här följer mina egna reflektioner av att lyssna till före och efterversionerna av mina 

inspelningar.  

Jag upplever att efterversionerna har en större säkerhet och riktning i sig än föreversionerna. 

Hur stor skillnaden är skiljer sig dock mellan låtarna. Beautiful Love upplever jag har störst 

skillnad och Beatrice upplever jag har minst skillnad. Nedan kommer jag gå igen mer i detalj 

vad jag upplevde var skillnaden på varje låt.  

I efterversionen av Beautiful Love finns en betydligt större utveckling i dynamik och intensitet 

och är inte lika jämntjock som föreversionen. Efterversionen upplevs också mer ha en 

musikalisk helhet snarare än att vara en samling av fraser. En skillnad är också att även om 

utvecklingen i dynamik och intensitet är intressantare i efterversionen så är de melodiska 

linjerna mer intressanta i föreversionen. 

I föreversionen av Stella By Starlight finns redan här en bra uppbyggnad och väl avvägda 

pauser som låter varje föregående fras sjunka in. Efterversionen har en större säkerhet i vart 

fraserna är på väg och upplevs som mer melodiska. En skillnad i uppbyggnad är att i 

efterversionen kommer fraserna mer tätt inpå varandra vilket gör att solot upplevs som något 

forcerat.  

Uppbyggnaden i solot på Beatrice är dynamiken och intensiteten väldigt lik i båda 

versionerna och upplevs båda som jämntjocka. Den skillnad som går att påpeka är att 

efterversionen bygger mer på upprepning av fraser och utveckling av melodiska motiv. 

Upprepningarna i efterversionen gör att man har något att hänga upp sig på som lyssnare men 

är på gränsen till att solot upplevs som något för repetitivt. 

 

3.5 Slutsatser  

Jag har undersökt berättande improvisation ur tre vinklar: Analys av improvisation, en 

intervju, inspelningar av egen improvisation tillsammans med en ensemble innan och efter ett 

praktiskt utforskande utav berättande improvisation har gjorts. Dessa inspelningar har lyssnats 

på och diskuterats i en fokusgrupp. Analysen utav improvisationerna visar på två olika sett att 

angripa improvisation där båda sett leder till en berättande kvalité. I There Will Never Be 

Another You citerar Lester Young låtens tema och blandar melodiska linjer med långa toner. I 

Elevation of Love Använder Esbjörn Svensson sekvenser och rytmiska motiv för att skapa 

spänning samt låter solot stadigt öka i intensitet.  

 

I intervjun med Håkan Goohde diskuterades tre teman: Subjektivitet hos lyssnaren, att hitta en 

formula för sin improvisation samt den kollektiva aspekten. Goohde menar att det är svårt att 

peka på konkreta företeelser i improvisation som skapar ett berättande då mycket av 
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upplevelsen ligger i lyssnarens subjektiva preferenser. Det som kan utgöra ett berättande är en 

tydlig formula hos improvisatören. När en improvisatör har en tydlig bild av vad man vill 

förmedla och låtit detta rota sig blir leveransen i improvisationen övertygande. Inom 

Jazzgenren sker improvisationen kollektivt även om ett solo spelas av en enskild musiker. När 

en solist ger tydliga impulser som kompet kan reagera på ger detta energi till solisten vilket 

gör att solot blir intressant att lyssna på.  

Lyssningen i fokusgruppen visade på att informanterna föredrog den musikaliska upplevelsen 

i föreversionerna. Informanterna motiverade den större uppskattningen av dessa inspelningar 

med att ensemblen lät mer samspelt och lyssnade mer på varandra samt en tydlighet i 

sinnesstämningar. Mina egna jämförelser av visade främst på en större riktning och säkerhet i 

låtarnas efterversioner.    

4 Diskussion 

Diskussionen kommer främst röra utfallet av lyssningen tillsammans med fokusgruppen men 

även diskutera vad litteraturen har att säga i förhållande till vad som kommit ur analys av 

improvisationerna.     

 

Utslaget från fokusgruppens reaktioner på inspelningarna var ytterst intressant då det fanns 

konsensus i gruppen att föreversionerna innehöll ett större mått av berättande och att de alla 

föredrog dessa om ändock bara marginellt i vissa fall. I mötet med fokusgruppen kom det svar 

som pekar på att ett berättande har uppnåtts i efterversionerna. Dessa var att en av 

fokusgruppens medlemmar upplevde ett mer tillfredställande uppbyggande utav solot på 

efterversionen av Beautiful Love. Med detta innebär att informanten uppfattade en plot 

(Ricouer, 1980) och en tydlig ”unity of action” (Altman, 2008).  

I efterversionen i Beatrice upplevde en informant att fraser och musikaliska idéer fick bättre 

förankring. Det bör dock inte bortses från det faktum att det fanns konsensus i gruppen om att 

föreversionerna var mer berättande och även att föredra framför efterversionerna.  

Något som pekar på en tydlig berättande karaktär i föreversionerna är skapandet av 

sinnesstämningar och bilder. Informanterna beskrev sinnesstämningar såsom mystik, 

hotfullhet och minnen av tv-serier och barndom. Almén (2008) menar att det unika med 

narrativitet i instrumental musik är det fria skapandet av bilder och känslor som triggas av 

musiken snarare än skrivna ord eller förproducerade bilder som presenteras för publiken.      

 

Ytterligare en aspekt som togs upp av fokusgruppen var samspelet i föreversionerna. Dessa 

upplevdes som mer lyhörda och att det fanns ett givande och tagande i spelet där vi som 

musiker plockade upp varandras idéer. Historieberättandet byggs inte endast av solisten utan 

hela ensemblen vilket nämns av Håkan Goohde i vårt samtal. Detta är något vi som ensemble 

har uppnått mer i föreversionerna än i efterversionerna. Varför har det då blivit så? Min 
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personliga reflektion är att jag som solist under det andra inspelningstillfället är inne i att 

använda mig av nya koncept och vägar att improvisera vilket upptar mycket av mitt fokus 

snarare än att vara medveten om vad som sker i ensemblen. Vid mitt första inspelningstillfälle 

spelade jag utifrån var jag var i mitt improviserande då vilket jag kunde vila i och fokusera 

mer på att spela tillsammans med ensemblen och vara mer lyhörd. Bjerstedt (2014) lyfter 

detta i sitt resonemang kring begreppet ”configuration”. En improviserande musiker behöver i 

nuet vara uppmärksam både inåt och utåt. På efterinspelningarna låg den största 

uppmärksamheten inåt vilket gjorde att ensemblespelet blev lidande. En annan reflektion över 

varför samspelet upplevdes som bättre under den tidigare inspelningen är att den ensemblen 

jag spelade med hade spelat ihop vid flera tillfällen fram till första inspelningstillfället. Efter 

första inspelningstillfället sågs vi inte för att spela ihop förrän det andra inspelningstillfället. 

Då vi spelat mer frekvent inför första inspelningstillfället var vi högst sannolikt mer samspelta 

som ensemble och var mer alerta på varandras musikaliska impulser än vid andra 

inspelningstillfället. Något som också kan tolkas som att jag inte landat i nya koncept i min 

improvisation är att informanterna utryckte att föreversionerna bar på ett större berättande 

med att jag i dessa inspelningar berättade min egen historia snarare än någon annans. Håkan 

Goohde pratar i vårt samtal om att de jazzimprovisatörer som har ett tydligt förmedlande har 

utvecklat en formula som utvecklats under en längre tid. Den formula som jag har i mitt spel 

låg med sannolikhet mer rotad under inspelningen av föreversionerna.  

 

En fråga som kan ställas med denna reflektion i bagaget är hur eventuella lyssnare hade 

upplevt skillnaden mellan inspelningarna om jag hade haft längre tid på mig och därmed 

landat i ett nytt sätt att tänka. Tidsramen för detta arbete tillät endast fyra veckors arbete med 

dessa nya koncept vilket är lite tid för att något nytt ska få rota sig. En personlig reflektion 

efter att jag har arbetat med dessa koncept är att det har varit meningsskapande i mitt egen 

improvisationsarbete och öppnat nya sett att tänka. Detta är för mig en motivation att arbeta 

vidare med att skapa ett berättande när jag improviserar. Eftersom improvisation är en form 

av musicerande där musiken skapas i nuet öppnar det unika möjligheter till estetiska utryck. 

Därför anser jag att de estetiska kvalitéer som improvisation ger möjlighet till bör fortsätta att 

undersökas. 

I mina egna jämförelser finns det sådant som både stämmer överens med och går emot 

fokusgruppens upplevelser. Jag tycker själv att riktningen och säkerhet var övervägande högre 

i efterversioner vilket kan tolkas som att det pekar på att ett högre berättande har uppnåtts. 

Denna uppfattning delas inte av fokusgruppen som tyckte att samtliga föreversioner var mer 

berättande. Detta kan bero på att jag är partisk till mitt eget musicerande men också att jag 

letar mer specifikt efter berättande kvalitéer än fokusgruppen då de inte var informerade om 

detta arbetes syfte.      

 

I solot på Elevation of love använder sig Svensson tydligt likt Barry Harris rekommenderar av 

sekvenser och statiska figurer för att skapa spänning som sedan blir upplösta med nya fraser. 

Detta skapar en plot och en stark känsla av att vi alltid är på väg till något nytt utan att solot 

känns förutsägbart eller osammanhängande (Ricouer 1980). Utifrån Altmans (2008) narrativa 
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material kan man tolka att Svenssons användande av sekvenser och motiv är solots Following 

pattern vilket även skapar ett ”Narrative Drive”. Lester Young har långt ifrån samma flitiga 

användande av sekvenser och rytmiska figurer i sitt solo på There will never be another you. 

Solot känns ändå väldigt sammanhängande men det är med andra medel detta uppnås. 

Fraserna glider väldigt naturligt in i varandra och skapar en helhet där det ena leder till andra 

likt hur Roy Eldrige beskriver Louis Armstrongs solon som en bok där det ena kapitlet leder 

in i det andra (Berliner, 1994). ”Modulations” (Altman 2008). Denna effekt skapas här genom 

att fraserna får hänga ihop genom långa toner som länkar samman fraserna. I Båda solona går 

det att dra tydliga paralleller till litteraturvetenskapliga teorier om narrativ och berättande. 

Likt Almén (2008) beskriver så återfinns de mönster som uppstår i skönlitteratur även i musik 

vilket gör det möjligt att argumentera för att berättande i musik är något som finns även när 

musiken inte har för avsikt att förmedla en historia.  

 

Jämförelsen mellan teorier om berättande inom litteraturen och berättande inom musik och 

improvisation visar på flera paralleller. I de exempel där historiska jazzmusiker nämner sina 

förebilder pratar de ofta själva i termer av berättande som till exempel hur Louis Armstrong 

beskrivs bygga sina solon som bok som leder tydligt från det ena kapitlet till det andra 

(Berliner, 1994). Om man ser till Altmans (2008) teori om narrativ beskrivs Armstrongs solon 

innehålla en tydlig ”unity of action” och following. Barry Harris påpekar faran i att förlita sig 

på sekvenser då även om dessa är ett användbart verktyg så kan dessa göra solot tråkigt, 

repetitivt och förutsägbart (Berliner, 1994). Liknande resonemang kan hittas hos Ricouer 

(1980) som menar att en berättelse ska leda fram till ett godtagbart snarare än ett förutsägbart 

slut. Både Harris och Ricouer pekar på samma sak vilket är att ett för regelrätt 

händelseförlopp blir ointressant. Händelseförloppet bör vara logiskt sammansatt men inte 

förutsägbart.  

 

De teman som togs upp under intervjun med Håkan Goohde har kopplingar till de begrepp 

Bjerstedt (2014) lånat från Ricouer. I intervjun så pratade vi under temat subjektivitet att ett 

berättande kan ta sig helt olika form inom olika traditioner och Likt Bjerstedt nämner om 

”prefiguration” går vi in i musiken med olika bakgrunder och olika stilistiska förutsättningar. 

Även om bakgrunden och de stilistiska förutsättningarna skiljer sig kan olika tillvägagångsätt 

och traditioner skapa ett berättande. I diskussionen om att hitta en formula så pratade vi om 

vikten av att ha en bild av vad man musiker vill förmedla med sin improvisation. Samma 

resonemang driver Bjerstedt kring ”refiguration” som rör de förväntningar och idéer en 

musiker har på sin musik. Goohde påpekar även den kollektiva aspekten i improvisation och 

att det finns ett givande och tagande av idéer mellan solist och komp som skapar en riktning. 

Denna vikt av fokus på nuet pratar Bjerstedt om under begreppet ”configuration” och påpekar 

att en improvisatör har ett fokus utåt för att förhålla sig till det som händer i musiken men 

också inåt för att veta vad man vill få fram.     

 

 

Att utforska improvisationens berättande kvalitéer på både ett praktisk och teoretiskt plan har 

varit både intressant och lustfyllt och gett mig insikt om ämnets bredd. Även om berättande 



 19 

uppnås på många olika sätt så tycker jag det finns relevanta aspekter att peka på som skapar 

ett berättande och jag upplever det fortsatt relevant att detta ämne fortsätter att utforskas.     
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