
 

Kurs: BG 1115 Examensarbete, kandidat, jazz, 15 hp  
2020 
Konstnärlig kandidatexamen i musik, 180 hp 
Institutionen för jazz 

 

Handledare: Irene Sjögren 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lovisa Jennervall 

Vokal improvisation 
En studie i att sjunga med och mot harmoniken 

 
 
 

Skriftlig reflektion inom självständigt, konstnärligt arbete 
 
 

Det självständiga, konstnärliga arbetet finns  
dokumenterat i KMH:s digitala arkiv.





I 

Abstract 
 
In this bachelor thesis, I explored vocal improvisation and the terms “out playing” 
and “in playing”. My ambition was to find new ways of exploring and developing 
my approach to improvisation, depending on the difficulty of the harmony. I 
presented a few methods that I have found useful in this process.  
     Focusing on the upcoming graduation concert, I wrote two new songs with my 
thesis in mind and then applied the improvisation methods. I also practiced using 
the methods while singing jazz standards and older original compositions.  
 
In the last part of the essay, I reflected on if and how the different methods helped 
me in becoming more confident as an improviser. I came to the conclusion that I 
prefered singing “out” over simple chords than “in” over difficult ones but that I 
needed to work on both to achieve my improvisational goals. I also described why 
choosing musicians that made me feel safe was essential and how the graduation 
concert was affected by the Covid-19 pandemic.   
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Vokal improvisation – en studie i att sjunga med och 
mot harmoniken 

Förord 

Under våren 2020 spred sig det mycket smittsamma viruset Covid-19 i hela världen, och den 
11 mars klassade World Health Organisation viruset som en global pandemi. Detta fick 
enorma följder för många av världens länder och på flera platser rådde utegångsförbud eller 
strikta regler kring sociala sammankomster. På kvällen den 11 mars bestämde den svenska 
regeringen sig för att stoppa alla evenemang med ett publikantal på över 500 personer. Den 
sal som jag hade valt för min examenskonsert den 16 mars, Kungasalen, rymmer över 500 
personer enligt musikhögskolans hemsida. 

Torsdagen den 12 mars kom beskedet från Kungl. Musikhögskolan att alla publika 
evenemang ställs in men att examenskonserterna skulle genomföras för en ”intern publik”. 
Det var fyra dagar innan min konsert och de nya förutsättningarna, utöver att jag dessutom 
legat sjuk i vanlig influensa i flera veckor, skapade stora utmaningar för mig som på många 
sätt påverkade min examenskonsert och mitt självständiga arbete. 
 

1. Inledning 
När jag som barn introducerades för jazz fascinerades jag direkt av det jag senare förstod 
kallades improvisation. Som tonåring transkriberade jag många kända solon och byggde 
därmed upp ett tonförråd och en idébank som jag senare hade stor nytta av. Av alla 
parametrar jazzen innehåller är det just improvisationen som skapat mest lust i mig och gett 
mig tydlig riktning framåt. Tanken på att skapa något i stunden är både skrämmande och 
lockande och det är med stor sannolikhet den kombinationen som gjort det så spännande. 
Jag har så länge jag minns närt en dröm om att som vokalist jämställas med andra 
instrumentalister inom jazz. Om jag hör en saxofonist spela något som tilltalar mig vill jag 
veta hur den gjorde och sedan överföra det på mitt instrument. Ibland behöver jag syna mig 
själv för att se om den viljan bottnar i ett behov av att bevisa min kompetens men jag vet att 
det oftast handlar om nyfikenhet. Jag vill helt enkelt lära mig så mycket det går och inte 
begränsas av att det instrument jag valt råkar vara röst.  
 
När jag improviserar använder jag mig till stor del av mitt gehör för att ta mig fram i 
harmoniken men det har även varit viktigt för mig att ha en trygg grund att stå på rent 
teoretiskt för att jag ska kunna känna mig säker på vad jag gör och ta medvetna beslut om 
vart jag ska. Jag tycker inte om känslan av att vara begränsad och vill därför hela tiden 
utvecklas för att ha så mycket som möjligt att välja på ur min musikaliska ryggsäck när jag 
står på scen. 
 



   
 

 
 

 Den senaste tiden har jag känt att jag nått någon slags improvisationsplatå, alltså en punkt 
där min utveckling går ovanligt långsamt framåt. Jag hör mig själv använda samma fraser om 
och om igen och välja säkra kort för att hålla mig inom bekvämlighetszonen. Med det här 
examensarbetet vill jag utmana just det, försöka ta mig förbi platån och hitta nya sätt att 
närma mig improvisation utan att för den sakens skull fastna i att vilja låta ”svår” eller tappa 
det melodiska förhållningssättet. 
 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Rösten som instrument 
Vokalister har, till skillnad från många andra instrumentalister, inga strängar, tangenter eller 
ventiler att trycka på för att få fram tonerna. Det kan i många sammanhang upplevas som en 
fördel men i andra som en begränsning. Till exempel är det förhållandevis lätt för oss att 
härma det vi hör men kanske svårare att i farten kunna välja rätt skala till rätt ackord. I 
sångundervisning finns mycket fokus på interpretation, klang, intonation och sångteknik men 
kanske inte alltid lika mycket på teori, skalor och etyder vilket gör att begrepp som att sjunga 
”out” eller ”in” kan kännas långt bort. 
     Många vokalister strävar dock efter att likna instrumentalisterna genom att till exempel 
transkribera deras solon, ta del av studiematerial riktat mot andra instrument eller ta lektioner 
av personer inom andra instrumentgrupper. På så sätt får de tillgång till ett nytt tonförråd och 
skapar en n ny ingång till improvisation. 
 

1.1.2 Att spela ”out” och ”in” 
En del i processen med det självständiga arbetet, som tidigt visade sig utgöra ett hinder för 
mig, var hur jag skulle definiera termen ”out”. Efter att ha sökt runt på internet hittade jag till 
slut en doktorsuppsats från City University London där Dean-Lewis använde sig av följande 
definition från New Grove Dictionary of Jazz (Kernfeld 1988, 986): 

 
Outside [out]. To play ”outside” or ”out” is to depart in improvisation from the harmonic 
structure of the theme. The term came into use in the early 1960s in conjunction with its 
antonym ’inside’ to describe the playing of musicians who brought into performances of 
hard bop and modal jazz some of the harmonic licence of free jazz… (Dean-Lewis 2001, 
24). 

 
Dean-Lewis anser det vara en definition som till stor del stämmer överens med hans egen 
men uttrycker även att den ger en simplifierad bild av att det helt enkelt handlar om att ha ett 
”fritt” förhållningssätt till den musikaliska strukturen. Han menar att strategierna för att spela 
”out” bland jazzmusiker istället är mycket organiserade och genomarbetade (Dean-Lewis 
2001, 25). 
 
Mark Levine skriver så här i The Jazz Theory Book: 

 
Playing ”outside” on chord changes can mean several different things, including playing 
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notes that aren’t in the chord, stretching the length of one chord into another, or playing 
something recognizable but in a different key. […] Bear in mind that what’s considered 
outside is subjective and changeable. What you hear as ”outside” someone else will hear 
as ”inside” and vice versa (1995, 183). 

 
Många tidigare vokala improvisatörer sjöng mycket ”in” med mer fokus på sväng och rytm – 
exempelvis Ella Fitzgerald, Anita O’day och Sarah Vaughan. Tonförrådsmässigt låg fokus på 
ackordstoner och de rörde sig relativt sällan utanför den underliggande tonaliteten. 
Jazzmusiker i modern tid spelar mer ”out” i sina improvisationer – exempel på vokalsidan är 
Jazzmeia Horn, Darmon Meader och Veronica Swift. Dock är det viktigt att ha med sig det 
Levine skriver om att vad som anses vara ”out” är subjektivt och även tidsbundet (1995, 
183), det som upplevdes på ett sätt förr kan upplevas på ett annat sätt idag. 
     Nedan finns två exempel på sätt att improvisera över en blues, det ena från modern tid och 
det andra från över femtio år sedan, som klart belyser skillnaderna. 
 
Jazzmeia Horn 2013 - https://www.youtube.com/watch?v=DYgYJ2ctuhg (besökt 2020-04-
10) 
Sarah Vaughan 1969 - https://www.youtube.com/watch?v=u51fdqvcs5A (besökt 2020-04-
10) 
 

1.2 Syfte 
Jag vill utveckla min improvisatoriska förmåga över både enkel och avancerad harmonik, 
genom att utforska hur jag på olika sätt kan förhålla mig till dessa två områden. Över vad jag 
upplever som enkel harmonik ska jag öva på att improvisera ”out” (utanför den 
underliggande tonaliteten) för att sedan ”hitta tillbaka” och över vad jag upplever som 
avancerad harmonik ska jag öva på att improvisera ”in” (inom den underliggande tonaliteten) 
och försöka få fraserna att låta naturliga och bekväma. 
 

2. Process 
Min ursprungliga idé när jag började fundera kring mitt examensarbete var att jobba med 
modern harmonik. I mitt huvud var det relativt tydligt vad jag menade med det begreppet 
men jag upptäckte snart att det inte var lika enkelt att förklara det för andra eller sätta ord på 
det i skrift. Därför ägnade jag en stor del av hösten åt att försöka ringa in vad jag ville åt 
genom att börja i andra änden: vilka nya kunskaper vill jag ha förskaffat mig i slutet av det 
här arbetet? Sakta men säkert började konturerna klarna och efter några möten med min 
handledare Irene Sjögren och mycket bollande med människor runt mig kom jag fram till att 
jag ville använda mig av begreppen ”in playing” och ”out playing”.  
 
En stor del av arbetet utfördes ensam vid ett piano. Jag hade planerat att komponera ny musik 
till examenskonserten men det var också viktigt för mig att inte lägga för mycket tid på det 
eftersom mitt huvudfokus handlade om improvisation och inte komposition. När jag skrev 
musiken försökte jag dock ha med mig tanken om enkel och avancerad harmonik och 



   
 

 
 

komponera därefter. När låtarna var klara övergick jag till att med dem som grund öva på att 
improvisera, först på ett relativt ostrukturerat sätt för att lägga märke till de olika vägar min 
röst gärna valde. Sedan använde jag mig av några metoder där rösten fick vänja sig vid att 
inte falla i gamla mönster.  

 
2.1 Metoder för att improvisera ”in” över avancerad harmonik 
Följande metoder tillämpade jag på de låtar som innehöll en, för mig, mer avancerad 
harmonik där jag ville öva på ”in playing”. 

2.1.1 Stegvis rörelse 
En metod som innebär att rörde mig sedan stegvis uppåt i halvnoter medan jag bytte ackord 
för varje ny takt. Utmaningen var att känna när jag behövde frångå den skala jag påbörjat för 
att det skulle passa nästa ackord. På så sätt tvingades jag känna in de nya ackorden utan att gå 
till en ”bekväm” ton eller hitta ett bekant mönster. Se figur 1. 
 

Figur 1 
 

 
Sångövning med stegvis rörelse över ackordbyte 

 

2.1.2 Ringa in skaltoner  
Den här metoden fick jag av min improvisationslärare Sven Berggren och den innebar att jag 
skrev ner en ackordföljd med tillhörande skalor. Ur dessa skalor ringade jag in tre toner, till 
exempel ton 1, 2 och 3 och sjöng dem för att se vilka toner som behövde ändras för varje nytt 
ackord. Jag ringade sedan in ton 2, 3 och 4 och fortsatte på det sättet tills alla toner i skalan 
blivit inringade. Se figur 2. 
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Figur 2 
 

 
 

Sångövning med inringning av skaltoner 

 
2.1.3 Arpeggion 
Att sjunga arpeggion är min vanligaste metod för att få harmonik att riktigt sätta sig i 
kroppen, särskilt om den är svår. Jag satte mig först vid pianot med noten framför mig och 
sjöng alla grundtoner. Sedan fortsatte jag med grundton och ters, sedan grundton, ters och 
kvint och så vidare. I början var det viktigt att inte stressa och inte ha en given puls att 
förhålla mig till för att jag skulle ge mig själv tid att känna in varje ackord. När det flöt på 
skrev jag in ackorden i appen iReal Pro1 och kunde därefter sjunga rytmiserade arpeggion till 
färdiga backing tracks i olika tempi. Se figur 3. 
 

Figur 3 
 

 
Sångövning med rytmiserade arpeggion 

 

 
1 iReal Pro, Technimo LLC (2008). En app med färdiga backing tracks för ackompanjemang vid övning. 



   
 

 
 

 

2.2 Metoder för att improvisera ”out” över enkel harmonik 
När det kommer till att improvisera ”out” över den enklare harmoniken har följande metoder 
har kommit till användning. 
 

2.2.1 Sjunga ”fult” 
När jag för länge sedan började fundera på hur jag skulle lära mig att göra längre utflykter 
från den underliggande tonaliteten, efter att ha hört Jazzmeia Horn, var ett bra första steg att 
sätta på ett harmoniskt enkelt backing track och sedan försöka hitta de ”fula” tonerna. Alltså 
de toner som inte kändes bekväma att ligga kvar på för att de skar sig mot ackorden. När jag 
hittat en sådan försökte jag sjunga en durtreklang med den tonen som grundton och på så sätt 
skapade jag en överlagrad treklang, även om jag inte visste att det var det jag gjorde när jag 
började intressera mig för att sjunga ”out”.  

2.2.2 Transkribera fraser 
Sent i examensarbetet fick jag ett tips av saxofonisten Klas Lindquist som skulle visa sig vara 
mycket värdefullt i min process. Han berättade om en saxofonist vid namn Chad Lefkowitz-
Brown (2020) som skapat ett material som heter ”68 Phrases on One Chord Vamps”. Det 
innehåller en pdf med notexempel, backing tracks samt ljudfiler där fraserna spelas. 

Materialet består av 68 fraser över en ackordvamp på bara ett ackord och är ett väldigt 
konkret sätt att öva på att hitta vägar utanför den underliggande tonaliteten. Alla tolv tonarter 
används vilket kanske instrumentalister har mer nytta av, men poängen i att prova fraser i 
olika tonarter som vokalist bör inte underskattas, eftersom de upplevs olika i kroppen och 
rösten beroende på tonläge. Se figur 4. 

 
Figur 4 

 

 
 

Utdrag ur studiematerialet ”68 Phrases on One Chord Vamps” 



   
 

8 
 

2.2.3 Sekvenser 
Ett vanligt sätt att hitta fraser som känns ”out” är att skapa sekvenser. Mark Levine skriver så 
här i The Jazz Theory Book: 

 
Sequences are a good way to get outside the changes, because the ear picks up on their 
internal structure and has something to hang onto while the harmony becomes unclear 
(1995, 185). 

 
 
I Vocal Jazz Improvisation: An Instrumental Approach av Darmon Meader finns 80 etyder 
med tillhörande ljudspår som kan användas för att utvecklas som jazzvokalist. En av dessa 
heter ”Outside the changes” (2016, 57) och behandlar just sekvenser. Se figur 5. 
 
 

Figur 5 
 

 
 

Utdrag ur studiematerialet ”Vocal Jazz Improvisation: An Instrumental Approach” 
 

2.3 Repetitioner 
Jag bestämde mig tidigt för att jag ville genomföra min examenskonsert tillsammans med de 
musiker jag spelar absolut mest med – jazzkvartetten Ellas Kapell. Den består av Manne 
Skafvenstedt på piano, Anders Langørgen på kontrabas och Edvin Fridolfsson på trummor. 
 



   
 

 
 

En bit in på hösten hade jag skrivit två nya låtar vid namn ”Abyss” och ”Giving in” och hade 
lösa tankar om repertoaren i övrigt. I min loggbok från den 3 oktober ser det ut så här: 

 
 

Tanke om låtar till konserten: 
  
3 egenskrivna (nya) 
3 standards 
 
 
En utav standardlåtarna enkel och ”in” harmoniskt 
En utav standardlåtarna svår harmoniskt (ex. Very Early eller liknande) 
En reharmoniserad av mig med ”överraskningseffekt” 

 
 
När den första planerade repetitionen närmade sig hade jag reviderat låtlistan något, jag 
siktade fortfarande på att ha skrivit tre nya låtar och lade sedan till ”For all we know” som en 
duolåt med Manne samt bestämde mig för att inte lägga tid på att reharmonisera något.  
 
Den första repetitionen var den 24 januari 2020. Jag hade med mig skissartade noter på 
”Abyss” och ”Giving in” och vi spelade igenom dem några gånger för att få någon slags 
känsla för vad vi ville göra med dem. Jag hade relativt tydliga idéer om hur jag ville att de 
skulle låta men var samtidigt öppen för, och välkomnade, feedback och tankar. Mitt mål var 
att kompositionerna skulle få växa fram ur oss som grupp och jag skrev upp alla 
kommentarer för att senare kunna skriva in det vi kommit fram till i Sibelius. Jag la inte så 
mycket tid på att improvisera över låtarna, eftersom jag just då kände att jag först och främst 
behövde göra det jobbet på min egen övningstid, med ovanstående metoder till hjälp. 
     När jag mot slutet nämnde att jag inte visste hur jag skulle hinna skriva en till låt, med 
tanke på att min kompositionsprocess ofta tar lång tid, föreslog Edvin att vi kanske skulle 
spela Hours, en av mina äldre låtar. Jag skrev in den i listan på potentiella alternativ. 
 
Den följande repetitionen skedde den 29 januari. Vi hade bestämt att halva tiden skulle ägnas 
åt examenskonserten och halva tiden åt att spela nya Ellas Kapell-arrangemang inför våra 
kommande konserter under våren. En låt som tillhörde den sistnämnda kategorin var "When I 
grow too old to dream” som jag påbörjat några dagar tidigare. Vi hann spela igenom den, 
”Abyss” och ”Giving in” och jag kände att låtarna verkligen började landa, både vad gäller 
samspelet och improvisationen. Dessutom fick jag en tanke om att inkludera det nya Ellas 
Kapell-arrangemanget i examenskonserten. 
 
När vi sågs den 12 februari hade jag skrivit en ny låt vid namn ”Time for us". Min handledare 
Irene var med under större delen av repetitionen och repertoaren började ta sin slutliga form. 
Jag hade tre nya, egenskrivna låtar, en äldre orginalkomposition och två jazzstandards. 
Dessutom hade jag bestämt att två av låtarna skulle gästas av saxofonisten Sebastian Jonsson 
och det här blev hans första repetition med oss. 
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Den 19 februari hade vi det som skulle visa sig bli den sista repetitionen. Innan den hade jag 
varit på en annan sångerskas examenskonsert och blivit inspirerad att liksom hon ha ett 
extranummer. Därför skrev jag visan ”Allt som börjar måste ha ett slut" och valde att spela 
den själv på konserten. I övrigt var programmet färdigställt och vi provade att spela låtarna i 
ordning. Jag improviserade över de flesta av låtarna med metodövningarna i ryggsäcken. 
Sebastian och Irene var med på delar av repetitionen. 
 

3. Konstnärliga resultat 

3.1 Övning 
Under det självständiga arbetets gång komponerade jag två låtar utifrån tanken om ”in 
playing” och ”out playing”.  
 
”Abyss” (se figur 6) skrev jag med harmonisk enkelhet i åtanke. Jag ville komponera något 
som var relativt lätt att improvisera över och därmed skapa förutsättning för att lämna det 
diatoniska och göra mer vågade utflykter. Under arbetets gång upptäckte jag dock att den ändå 
hade vissa harmoniska element som jag upplevde som inte helt okomplicerade, så jag kunde 
därför använda metoder ur båda kategorier. Jag jobbade med den genom att utforska relationen 
mellan ”in playing” och ”out playing”, alltså inleda improvisationen med ett till största del 
diatoniskt tonmaterial och sedan lämna det mer och mer till förmån för det mer atonala. De 
metoder som kom till användning var den med stegvis rörelse och den med att ringa in 
skaltoner. 
 

Figur 6 

 
 



   
 

 
 

Utdrag ur ”Abyss” 
 

 
”Giving in” (se figur 7) består av en första del som är harmoniskt enkel men en andra del som 
är mer utmanande. När jag komponerade den försökte jag att frångå mina vanliga harmoniska 
mönster vid pianot, jag tillät helt enkelt inte ackord som fanns i muskelminnet eller direkt 
tilltalade mig av olika anledningar. Resultatet blev en ackordföljd som jag upplevde som 
överraskande. Av den anledningen behövde jag lägga en del tid på att den skulle landa i mitt 
gehör och att jag skulle känna mig bekväm med att improvisera över ackorden. De metoder 
som kom till användning över låten var den med stegvis rörelse, att ringa in skaltoner och 
sekvenser.  

 
Figur 7 

 
Not på ”Giving in” 
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Förutom dessa två kompositioner har jag främst jobbat med metoderna över olika 
jazzstandards. Jag började med att sjunga arpeggion för att lära känna låtarna harmoniskt och 
gick sen vidare till de olika metoderna jag valt ut. När jag använde metoden med stegvis rörelse 
började jag övningen med en uppåtgående skalrörelse, för att sedan vända nedåt. För att besluta 
var jag skulle vända använde jag mig av ett tips jag fått av min sånglärare Irene Sjögren, som 
innebar att jag skulle vända på ett ställe som kändes oväntat och obekvämt. Detta för att utmana 
mig själv ytterligare. 

Jag använde mig även av de studiematerial jag presenterat ovan. Jag valde att lära mig tre av 
Lefkowitz (2020) etyder per vecka som jag sedan ”redovisade” för en vän genom att skicka 
resultatet som ett ljudmeddelande varje fredag. Jag började att sjunga dem i 100 bpm och ökade 
sedan tempot långsamt så att jag till slut kunde sjunga åttondelsfraserna i 200 bpm. Hör 
ljudexempel från övningsprocessen nedan. 

En av fraserna från ”68 phrases on one chord vamps” (2020). 

I materialet av Darmon Meader (2016) valde jag ut de etyder som behandlade ”out playing”, 
lärde mig dem långsamt och kunde efter en tids övning öka tempot successivt. Hör ljudexempel 
från övningsprocessen nedan. 

Utdrag ur etyd nr 24 – ”Outside the Changes” (2016, 57). 

3.2 Examenskonsert 
Kvällen den 16 mars genomförde jag min examenskonsert i Kungasalen på Kungl. 
Musikhögskolan inför cirka 15–20 personer. På grund av omständigheterna hade jag valt att 
filma konserten live på Facebook så att de som inte hade möjlighet att vara på plats kunde 
titta hemifrån. 
     Jag framförde mina egna kompositioner  ”Abyss”, ”Giving in”, ”Hours”, ”Time for us” 
och ”Allt som börjar måste ha ett slut” samt ”For all we know” av J. Fred Coots och Sam M. 
Lewis och ”When I grow too old to dream” av Sigmund Romberg och Oscar Hammerstein II. 
Jag improviserade över fem av de sju låtarna. 

”Abyss” och ”Giving in” finns som bilagor. 





   
 

 
 

4. Reflektion 

4.1 Begreppen ”In playing” och ”out playing” 
Min process bestod inledningsvis till stor del av att brottas med definitioner. Genom att 
lämna begreppet ”modern harmonik”, som jag först tänkte fördjupa mig i, och fokusera mer 
på termerna ”out” och ”in” i förhållande till enkel och avancerad harmonik upplevde jag att 
mitt syfte och tillvägagångssätt blev tydligare. Dock var även dessa begrepp svåra att 
definiera, dels vad de betyder för gemene jazzmusiker och dels vad de innebär för mig. Jag la 
mycket energi på att sålla bland all information jag hittade, försöka sätta tydliga ord på vad 
jag ville utforska och vad mitt syfte var. Det kanske inte är så konstigt att det var svårt med 
tanke på att Levine menar att det som anses vara ”out” är subjektivt och föränderligt (1995, 
183). 
 
Genom att arbeta med metoderna upptäckte jag till exempel att ”in” inte nödvändigtvis måste 
låta snällt. Är harmoniken avancerad låter fraserna nästan per automatik mindre snälla och 
när jag försökt improvisera ”out” över avancerad harmonik har det mest blivit rörigt eftersom 
det då inte riktigt finns någon tydlig linje att fästa lyssnandet vid.  
     Något annat jag lärt mig är att ”out playing” inte enbart behöver handla om överlagringar 
även om det är ett tydligt sätt att skapa ett ”out” sound. Att jobba med sekvenser är en annan 
effektiv metod och utöver den innehåller The Jazz Theory Book rubriker som ”Playing a 
Tritone Away” och ”Playing Scales to Get Outside”, områden jag valde att lämna utanför 
avgränsningen för det här arbetet (Levine 1995, 188–189). 
 

4.2 Metoderna 
De metoder jag använde mig av under det här självständiga arbetet har alla på något sätt 
hjälpt mig att utveckla min improvisatoriska förmåga. Några utav dem fungerade bra 
tillsammans med de kompositioner jag framförde på examenskonserten och några har jag till 
största del jobbat med utan konserten i åtanke. 
 

4.2.1 Stegvis rörelse 
Den här metoden var jag delvis var bekant med sen tidigare och i det här arbetet uppskattade 
jag verkligen hur konkret den är. Mitt muskelminne ville ofta gå andra vägar än de metoden 
tillät vilket gjorde övningen utmanande och utvecklande. Irenes tips om att vända och börja 
sjunga en skala nedåt innan det blir bekvämt var också nyttigt. 
 

4.2.2 Ringa in skaltoner 
Jag kommer definitivt att ta med mig den här metoden i mitt fortsatta arbete med 
improvisation. Liksom metoden ovan utmanade den mitt muskelminne samtidigt som den likt 
arpeggio-övningarna skapade en övergripande förståelse för kompositionen rent harmoniskt. 
När jag hade jobbat intensivt med detta upplevde jag att mina improvisationer blev friare och 
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oftare tog oväntade vägar. Dock krävde den här metoden en hel del tålamod, något jag kan ha 
brist på ibland. 
 

4.2.3 Arpeggion 
Så fort jag känner mig obekväm med harmoniken i en låt börjar jag med att sjunga arpeggion 
över den. Det har alltid varit en strategi som fungerat, och därför kändes det givet att ha med 
den i det här arbetet, men efter ett tag kände jag att den blev överflödig i jämförelse med 
andra metoder. Jag ville hellre testa på nya saker och upplevde att jag ändå kunde få samma 
resultat, det vill säga lära känna harmoniken. 
 

4.2.4 Sjunga ”fult” 
Den här metoden var den mest lekfulla för mig. Den krävde inte lika mycket fokus och 
tålamod och var ett bra sätt att inleda ett övningstillfälle som senare övergick i mer 
koncentrerad övning vid pianot. Även denna släppte jag dock efter ett tag när jag kände att 
andra metoder utvecklade mig mer och i en snabbare takt. 
 

4.2.5 Transkribera fraser 
Många av metoderna fick vila efter att jag genomfört examenskonserten men den här fortsatte 
jag med regelbundet även senare. Materialet som Lefkowitz skapat föll mig verkligen i 
smaken och tack vare att jag bestämde mig för att redovisa min utveckling för en vän en gång 
i veckan upplevde jag att jag gjorde stora framsteg på kort tid. Förutom att jag utökade mitt 
tonförråd och lärde mig många nya ”out”-fraser fick jag även en snabbare tunga eftersom jag 
hela tiden tvingade mig själv att nå 200 bpm. 
 

4.2.6 Sekvenser 
Även denna metod var jag bekant med sen tidigare. Kanske hade jag behövt ha lite mer 
tålamod och ta ner tempot en del men jag kände ändå att det var en effektiv metod. Under de 
övningstillfällen jag hade innan konserten tyckte jag mig höra spontana sekvenser i vissa av 
mina improvisationer vilket jag tolkade som att metoden gett resultat.  
 
Jag märkte under arbetets gång att jag lockades mer av att utforska ”out playing” än ”in 
playing”. Jag upplevde att ”out” kändes friare och mer lekfullt medan ”in” krävde en hel del 
koncentration och fokus. När jag hör en improvisatör röra sig lätt och ledigt genom svår 
harmonik drömmer jag om att en gång kunna göra detsamma men då måste jag helt klart 
jobba på tålamodet.  
     Min slutsats är att det bästa nog är att öva på båda områdena parallellt för att kunna 
utvecklas i snabbare takt. Dessutom är jag säker på att jag även blir bättre på att sjunga ”out” 
av att öva ”in” och vice versa. 
 



   
 

 
 

Jag upplever att jag med hjälp av dessa metoder stoppat nya verktyg i min improvisatoriska 
ryggsäck. När jag på senare tid har jammat med någon eller övat själv har jag hört mig sjunga 
fraser jag inte själv varit beredd på eller förväntat mig. När jag hör någon lägga ett ackord 
som känns ”out” kan jag snabbare hänga på och jag känner att mina öron blivit mer 
uppmärksamma på det atonala och mer vågade tonspråket. Det finns helt enkelt mer frihet 
och ett större självförtroende i mig som improvisatör och det var just det som var ambitionen 
med det här arbetet. 
 

4.3 Sättning och repertoar 
Långt innan jag påbörjade examensarbetet, när allt fortfarande var lösa idéer i mitt huvud, 
hade jag en tanke om att jag ville genomföra min examenskonsert med olika sättningar, som 
till exempel inkluderade stråkkvartett och storband. När jag, i slutet av mitt tredje år, började 
fundera på allvar på vad jag ville göra insåg jag att den ursprungliga planen möjligen var lite 
väl ambitiös – det skulle bli svårt att hinna arrangera för flera sättningar, komponera och 
samtidigt ha en tydlig riktning i förhållande till det jag planerat att undersöka. Jag valde 
därför att spela med musikerna ur kvartetten Ellas Kapell, som jag kände mig trygg med sen 
tidigare.  
     Vi i Ellas Kapell har spelat tillsammans i tre och ett halvt år och har under den tiden 
jobbat mycket med samspel och musikalisk lyhördhet. Genom att lära känna varandra, både 
musikaliskt och på ett personligt plan, har vi förmåga att vara öppna inför vad som händer i 
stunden och på ett lekfullt sätt ge respons på varandras infall. De som hör oss brukar säga att 
det låter som att vi spelat ihop längre än vi gjort och jag tror att det är den trygghet vi byggt 
upp tillsammans som tillåter oss att vara närvarande och generösa mot varandra på scen. 
Eftersom trygghet är en av de grundstenar jag behöver för att våga prova saker jag inte 
känner mig bekväm med gav valet av medmusiker mig goda förutsättningar för att utvecklas 
som improvisatör.  
     Det var så klart omöjligt för mig att förutse influensan och Covid-19 och vilken effekt det 
skulle få på mitt examensarbete. Jag ansåg att jag hade planerat in en rimlig mängd 
repetitioner, och anledningen till att jag inte såg något problem med att använda dem både till 
Ellas Kapell-låtar och examenslåtar var för att jag visste att vi hade tid med det. Hade jag fått 
göra om det hade jag valt att separera de två sammanhangen, om inte annat så för att 
repetitionerna inte skulle kännas så splittrade som de ibland gjorde. På så sätt hade jag kanske 
fått mer tid att fokusera på improvisationen i repetitionskontexten istället för att främst jobba 
med det på eget håll. 
 
Något jag är mycket nöjd med är repertoarvalet på min examenskonsert. Jag gick länge i 
tankar om att välja vissa låtar för att de skulle passa in i temat ”out playing” och ”in playing” 
och funderade inte på om jag verkligen ville sjunga just dessa låtar. ”Very Early” var en låt 
jag av harmoniska skäl tänkt välja till konserten men varje gång jag sjöng den blev jag spänd 
och obekväm. Till slut insåg jag att jag behövde hitta en balans mellan min egen lust till 
låtarna och hur väl de passade mitt undersökningsområde, vilket resulterade i den slutgiltiga 
repertoaren. Jag fortsatte däremot använda ”Very Early” som övningsmaterial eftersom den 
enligt mig så väl representerar kategorin låtar med svår harmonik. 
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Det kändes extra roligt att jag lyckades få ihop fyra nya, egna kompositioner under 
processen. Det var en spännande utmaning att komponera två av dem med examensarbetet i 
åtanke och att själv få sätta ut hindren blandat med mindre utmanande partier.  
 

4.4 Examenskonserten 
Min upplevelse av examenskonserten är att jag inte hade de förutsättningar jag hade räknat 
med för att genomföra den på bästa sätt. Under repetitionen den 12 februari kände jag mig väl 
förberedd inför konserten, med ett i princip helt färdigt program och en repertoar som 
verkligen landat i alla inblandade. Jag var helt ostressad inför konsertdagen eftersom jag 
visste att jag hade gott om tid att sitta med alla låtar själv och att vi skulle hinna med några 
fler repetitioner med hela bandet. Bara någon vecka senare blev jag sjuk i influensa och 
sängliggande i flera veckor. Plötsligt försvann all den tid jag tagit för givet att jag hade och 
när det blev bestämt att konserten skulle bli av trots Covid-19 var jag varken förberedd i 
huvudet eller i rösten. Jag hade inte haft möjlighet att öva på mina egna låtar på väldigt länge 
och vi hade inte hunnit med några fler repetitioner. 
     De speciella omständigheterna till trots genomförde jag ändå konserten och gjorde mitt 
bästa för att känna mig fri i mina improvisationer. Under konserten kände jag mig ändå 
ganska kreativt låst och därför var det bara på ett fåtal ställen jag lyckades ”komma loss” och 
improvisera mer ”out” med hjälp av överlagringar eller melodiska mönster som jag 
förflyttade på olika sätt. I de kompositioner som innehöll svårare harmonik hjälptes jag av att 
jag innan jag blev sjuk övat väldigt konkret på dem tack vare mina utvalda metoder men jag 
kände mig ändå inte så fri som jag önskat. Något jag inte riktigt räknat med var att pianisten 
Manne skulle känna sig fri att utveckla det harmoniska så mycket som han gjorde under 
konserten, vilket i sin tur gjorde att den enklare harmoniken plötsligt inte kändes lika enkel 
och därför skapade oväntade hinder för mig. Jag kan uppskatta att bli överraskad och 
utmanad på det sättet men samtidigt blev det svårt att hålla fast vid förhållandet mellan mina 
fraser och pianots harmonik, i termer av ”out” och ”in”. 
 
Nu när jag tittat på konserten i efterhand vill jag även lägga till några rader om den som 
helhet. Några av lyssnarna har sagt att skörheten som fanns i mig, och i förlängningen även i 
musiken, skapade ett band mellan mig och publiken. Jag förstår vad de menar, några av mina 
starkaste konsertupplevelser har varit när musikerna visat sin sårbarhet och lagt undan 
behovet av det perfekta, det tillrättalagda. Jag kände mig inte helt närvarande under konserten 
men kanske gjorde min ömtålighet att musiken kom fram på ett sätt den inte annars hade 
gjort. Jag kan också höra att de senaste årens teknikövningar gett resultat, trots att kroppen 
inte riktigt var med behöll jag en stadig ton och kunde ta fram en kraftfullhet i klangen när 
det behövdes. I framtiden hoppas jag att jag kan vila i tanken på att jag klarar att göra mitt 
jobb även under hög press och stress. 

5. Avslutning 
”Går det egentligen att sammanfatta fyra års musikutbildning på en timme?” skrev jag i 
Facebook-eventet för min examenskonsert. Svaret är nog nej, ändå ville jag så gärna få göra 



   
 

 
 

just det. Jag jobbade länge inför den, både rent praktiskt och mentalt, men tappade sedan helt 
fart och lust på grund av yttre omständigheter jag inte kunde rå över. Trots det kan jag känna 
att det här självständiga arbetet gett mig mycket att ta med mig i mitt fortsatta arbete med 
improvisation. 
     Jag har hittat många nya och spännande metoder för att förhålla mig till ”in playing” och 
”out playing” på ett väldigt konkret sätt. Detta är något jag länge varit intresserad av att 
undersöka och det kommer inte att avslutas i och med det här examensarbetet. Sedan 
konserten har jag fortsatt att sjunga etyder och öva på sekvenser, i och med de rådande 
rekommendationerna om att hålla sig hemma har jag dessutom plötsligt haft extra mycket tid 
till sådant. Det metodiska sättet att öva faller mig verkligen i smaken och jag märker att jag 
kan få snabb belöning om jag håller mig till det. 

Något jag hade velat göra i det här arbetet men inte fick tid till var att lära mig någon 
annans solo, skriva ner det och analysera, till exempel utifrån de metoder jag nu lärt mig, vad 
som händer i de fraser som jag upplever som ”out”. På så sätt kan jag konkretisera vad det är 
jag strävar efter att uppnå och skapa tydligare verktyg för hur jag ska nå dit. Det har jag för 
avsikt att sysselsätta mig med framöver. 
  
Jag kan med facit i hand konstatera att jag genomförde mitt examensarbete efter bästa 
förmåga trots diverse utmaningar och jag vet att detta bara är början på en livslång process att 
förstå och utforska improvisation. 
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