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Det konstnärliga skapandet av melodier ligger till grund för detta arbete. Jag har i och 
med denna uppsats testat ett för mig nytt sätt att skriva musik för att förhoppningsvis 
kunna förbättra mitt melodiskrivande. Genom att använda mig av olika analysmetoder 
har jag satt mig in i tre låtar vars melodier tilltalar och berör mig på något vis. I och med 
detta tror jag mig i längden kunna utveckla mitt komponerande, vilket jag i slutändan är 
säker på kommer märkas även när jag improviserar på mitt instrument. Jag har använt 
mig av tidigare erfarenheter inom musikteori för att göra analyserna, men jag har även 
använt mig av litteratur och texter om melodilära för att upptäcka nya sätt att se på en 
melodi. I de analyser jag utfört har jag letat efter likheter och olikheter i de tre melodi-
erna som jag sedan kunnat jämföra med varandra för att hitta vad som påverkar min 
uppfattning av de. Allt detta mynnade ut i att jag skrev en egen komposition baserad på 
och inspirerad av vad jag kommit fram till. 

Då jag inte tror att det finns någon universell lösning på hur man får fram en bra melodi 
som är tilltalande för alla så är min ingångspunkt i arbetet mina egna preferenser och 
mina värderingar om vad som är en bra melodi. Detta grundar jag på att alla kommer 
från olika förhållanden och kulturer, vilket skulle göra det omöjligt att skriva en melodi 
som alla tycker om. Utöver detta finns det också konventioner och normer inom varje 
genre som påverkar oss. 
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INLEDNING 

Skapande har alltid varit mig nära, i tidig ålder var det kanske främst att snickra, sy eller 
teckna, medan det på senare år har utvecklats till skapande inom musik i form av im-
provisation och komposition. I början skedde mitt komponerande via dator där jag 
främst skrev metal- eller hårdrockslåtar. När jag med tiden blev bättre på att spela saxo-
fon så ändrades både genre och tillvägagångssätt för mitt skrivande. Metallåtarna blev 
färre och svensk popmusik blev vanligare. När jag sedan började på folkhögskola så 
vändes allt fokus mot jazz. Jag märkte snabbt att denna genre kändes mer naturlig och 
utmanande än de jag testat tidigare. Här ändrades mitt förhållningssätt till datorn i kom-
ponerandet. Istället för att skriva in musiken i datorprogram tills det lät bra så började 
jag använda mina kunskaper på instrumenten och skrev låtarna för hand på ett papper. 
Datorn blev mer av ett renskrivningsverktyg. Det jag komponerade var dock endast jag 
själv som fick höra. Kompositionerna blev inte tillräckligt bra enligt mig själv. 

Under mina år på musikhögskolan har jag i mitt sökande efter att bli en bättre saxofo-
nist arbetat väldigt mycket med att utveckla mitt komponerande. Jag anser att man kan 
lära sig väldigt många viktiga saker genom komposition, som man sedan kan ta in i sitt 
improviserande när man spelar musik. Det hela började med att jag bestämde mig för att 
ha en lunchkonsert där jag endast skulle spela mina egna kompositioner. Jag kände mig 
inte alls bekväm i att spela upp egenkomponerade jazzlåtar då jag tyckte att jag inte 
hade rätt tonalt språk eller rätt harmoniskt kunnande. Enligt mig hördes detta tydligt i 
kompositionerna. Konserten blev ändå som en nystart för mitt komponerande, helt 
plötsligt var det roligt att komponera och spela upp det som jag skrivit. 

Detta har lett mig till där jag nu är. Det harmoniska språket känner jag mig mer bekväm 
i men det är allt för ofta som jag tycker mig famla i mörkret när jag skriver melodier. 
Min teori till varför jag har svårt att få ut melodier är att jag inte riktigt kan språket jag 
vill arbeta med. Avsaknad av jazzspråket i mitt spelande och komponerande är en stor 
anledning till att jag valt att inrikta mig på melodianalys av befintliga jazzlåtar. 
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SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att genom melodianalys hitta vad jag finner inspirerande och 
tilltalande i utvalda jazzmelodier. Jag vill också veta varför jag tilltalas av just det som 
jag hittar. Förhoppningen med denna metod är att den kan hjälpa mig att hitta en ny väg 
till att skriva melodier. 

 

Frågeställningar 
• Vad utgör en bra melodi enligt mig? 

• Kan denna metod få mig att utvecklas inom melodikomposition? 

 

Avgränsningar 
För att kunna komma fram till ett konkret svar inom mitt ämne så har jag valt att göra 
vissa avgränsningar. Kompositioner kan vara väldigt annorlunda beroende på hur de 
arrangeras upp. Faktorer så som instrumentation, solistiska insatser och rytmik i kom-
pet1 kan vara avgörande för hur en komposition uppfattas. Om melodin har en text kan 
texten dra åt sig mer uppmärksamhet än melodin. Utöver detta finns flera andra aspekter 
som påverkar hur vi uppfattar musiken. Till exempel musikerna som spelar, lyssnarens 
tidigare upplevelser av liknande musik och densammes kulturella bakgrund. Sett till 
dessa förutsättningar så har jag valt att avgränsa följande när jag gjort mina analyser. 

• Alla har vi olika värderingar för vad som är bra och mindre bra inom musik. För 
denna uppsats utgår jag ifrån mina egna subjektiva erfarenheter och tankar om 
vad som är bra. Jag är medveten om att det finns konventioner och koder som 
påverkar vad vi tycker om olika sorts musik, dessa spelar en stor roll i vårat 
tycke och smak. 

• Låtarna jag valt är utan text, då text enligt mig påverkar hur melodin fraseras 
och i slutändan uppfattas. Det jag är intresserad av att titta närmare på är instru-
mentala melodier. 

• Det jag analyserar i låtarna är melodierna på temat2, alltså bortser jag ifrån so-
lon, eventuella mellandelar mitt i låtarna och modulationer på temat. 

• Till alla tre låtar har jag specifika ljudinspelningar som jag utgår ifrån och som 
melodierna är transkriberade från, med reservation för vissa förenklingar. 

• Låtarnas stuk3 har jag inte lagt någon värdering i. Jag utgår ifrån grunden på me-
lodierna vilka ändå tolkas hyfsat fritt av musiker när de spelas. Beroende på stuk 
och musiker kommer låtarnas teman förändras olika mycket ändå. 

                                                
1 Ett samlingsnamn använt för trummor, bas och ackordinstrument. 
2 Huvudmelodin i låtar, oftast återkommande inom de flesta stilar. Inom pop-genren så skulle jag säga att 
detta är refrängen. 
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• Utöver ackord så bortser jag helt ifrån kompets roll i låtarna, detta utesluter 
alltså rytmiska figurer och markeringar från trummor, bas och ackordsinstru-
ment. Melodierna är vad som är relevant i denna undersökning. 

• Vissa steg i analyserna har jag ändrat smådetaljer i, sett från hur de beskrivs i re-
ferenslitteraturen. Detta för att anpassa efter mig själv och vad jag tycker är mest 
lättarbetat. Samma regel gäller för vissa specifika delar av låtarna där situation-
erna i analysen har olika sanningar. 

De här avgränsningarna i mitt arbete är gjorda utifrån att de låtar jag valt är jazzstan-
dards. Trots att många jazzstandards har text så förbiser jag det i denna analys av två 
anledningar: mitt instrument inte är kompatibelt med detta element och text är inte rele-
vant till min analys. Vad gäller kompsektionens insatser så har jag endast med ackord 
från dem eftersom ackorden är det enda som relaterar direkt till melodin. Markeringar 
eller motrörelser från kompet är endast där för att förstärka det som redan finns. 

 

  

                                                                                                                                          
3 swing resp. rakt, ballad resp. bebop, etc. 
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BAKGRUND 

Som jazzmusiker är det viktigt att ha koll på harmonik och rytmik. Det är två aspekter 
som man ofta får höra om och det är de två aspekterna man som lyssnare oftast reagerar 
på. Något som inte nämns lika ofta är melodiskapande i improvisation. Det känns som 
att man i många situationer känner att man måste spela snabbt och starkt, spela häftigt, 
för att det ska anses vara bra när det egentligen kan vara minst lika snyggt med en lugn, 
improviserad melodi över ett intensivt groove4. 

När man arbetar med komposition ser det dock annorlunda ut. Melodi är minst lika vik-
tig som harmonik och rytmik. Därför är det kanske inte så konstigt att jag känner att 
melodi är en svaghet hos mig. 

Jag tror att komposition och improvisation går hand i hand på många plan. Om man har 
vana av att komponera och få ned sina melodier på papper så blir det i längden lättare 
att få ut precis de linjer och melodier man vill ha när man improviserar. Så här beskrivs 
Keith Jarretts liveinspelningar från skivan Paris/London (Testament)(2009) i en recens-
ion i Morgenbladet.  

Testament viser imidlertid at han følger gjenkjennelige mønstre. Det han selv kaller 
«spontan komposisjon» (slik han beskriver det i boken Scattered Words) virker her 
som variasjoner over gitte temaer. Med denne nøkkelen blir det mulig å avmytologi-
sere Jarrett, og å høre at spillet hans er klart mest interessant når han går mot gren-
sene for den tonale musikken og utfordrer seg selv. (Broch Ålvik, 2009) 

Det som Jarrett refererar till som Spontan komposition är det som är relevant för mig 
och som jag hoppas kunna ta in i mitt spel till slut. 

Även Paul F. Berliner (1994) skriver i Thinking in Jazz om att komponera under impro-
visation. Han skriver om situationer där erfarna musiker fått beskriva hur de ser på im-
provisation. De flesta beskriver det som ett samtal med sig själva och att utveckla motiv 
och idéer. Andra frasen i solot är beroende av vad som spelades under första frasen, 
tredje av andra och så vidare. 

Jag vill ha med detta då det är grunden till varför jag komponerar. I bästa fall kan det 
leda mig in på nya vägar i min improvisation. 

Arbetet kommer kretsa kring mina preferenser till vad som är bra och mindre bra inom 
musik. Subjektivitet är vad uppsatsen bygger på och det som jag hoppas kunna defini-
era, om än bara en liten del av den. Middleton (1990) har många bra tankar och argu-
ment om just subjektivitet, tycke och smak. Han skriver i Studying Popular Music om 
hur vi påverkas på olika sätt av saker kring oss. Han hävdar bland annat att det ideolo-
giska arbetet som bär ansvar för den sociala organisationen av musiksmak är inte en 
produkt av en enkel, identifierbar ideologi och ännu mindre nedbrytbar till ekonomisk-
klass; det är snarare påverkan från en rad olika krafter som är identifierbara med olika 
platser, publik, media, produktions varianter och diskurser som tillsammans skapar för-
änderliga vägar för att hitta det man gillar. 

Vidare så fortsätter han med att diskutera kring subjektivitet. 

                                                
4 Rytmiska figurer, likt en motor i musiken. 
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We do not, then, choose our musical tastes freely; nor do they reflect our ’experi-
ence’ in any simple way. The involvement of subjects in particular musical pleas-
ures has to be constructed; indeed, such construction is part and parcel of the pro-
duction of subjectivity. In this process, subjects themselves – however ’decentred’ – 
have a role to play (of recognition, assent, refusal, comparison, modification); but it 
is an articulatory, not a simplistically creative or responsive role. Subjects partici-
pate in an ’interpellative dialectic’, and this takes specific forms in specific areas of 
cultural practice. (Middleton, 1990, s. 249) 

Jag kommer i denna uppsats använda mig fem olika analyser för att försöka hitta min 
väg till en bra melodi. Nedan förklarar jag vilka analyser det är och hur de olika ana-
lyserna går till. 

Ackordanalys 
Vid denna analys har jag använt mig av steganalys, vilket är det vanligaste sättet att 
analysera harmoniken i jazzlåtar. Ackord i steganalys benämns med romerska siffror, 
detta utgår ifrån tonartens baston. Om vi är i F-dur, så benämns Fmaj7 som Imaj7, Gm7 
som IIm7 osv. Ett Dm7 i F-dur benämns alltså VIm7 eftersom D är den sjätte tonen i F-
dur-skala. 

Både Bengtsson (2005) och Pease (2003) har med förklaringar av steganalys i sina 
böcker. Jag har valt att ta med båda då Bengtsson har väldigt tydliga illustrationer men 
saknar förklaring i text, medan Pease har mer ingående skriftligt om hur det funkar men 
saknar en tydlig illustration. (Bengtsson, 2005, s. 15–16; Pease, 2003, s. 51–53) 

In tonal harmony, the I chord of a piece is at the center of the harmonic universe. 
The I chord exhibits the most gravity, and all other chords that are used in a piece 
have a role in progression to or from it. Primary dominant resolution (V7/I) and 
primary subdominant resolution (IV/7) and their respektive derivates are the most 
common progressions. (Pease, 2003, s. 52) 

Meloditonsanalys 
Jag har använt mig av två olika sorts meloditonsanalyser. 

Den första är att jag analyserat meloditonerna utefter den givna tonarten. Tonartsfräm-
mande toner analyseras som höjda (#) eller sänkta (b). 

Den andra analysen har jag gjort med hjälp av Torbjörn Gulz metod i Jazzarrangering 
(2001). Enligt hans system så benämns tonerna vid siffror eller bokstavskombinationer 
beroende på vad tonen har för funktion jämtemot det liggande ackordet. Han utgår från 
en metod där det finns tre sätt att analysera tonerna, den första är Ackordtoner 
(1,3,5,6,7), den andra Spänningstoner (9,11,13) och den tredje Närmandetoner (N). 

Ackordtoner är de toner som ingår i ackordet som ligger över den specifika melodide-
len, där benämningarna 1, 3, 5, 6, 7 står för intervall till grundtonen. Spänningstoner 
beskriver han som övriga toner som stämmer överens med ackordsbeteckningen eller 
ackordskalan och inte behöver en upplösning. Det kan då vara 9, 11, 13 antingen som 
vanliga, höjda eller sänkta beroende på ackordskalan. Alla övriga toner som inte passar 
in på ovanstående placerar han som närmandetoner. Toner som inte vilar utan vill vi-
dare till en annan ton vilket då kan vara ackordton, spänningston eller ytterligare en 
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närmandeton. Dessa behöver inte någon siffra i analysen utan det räcker med N för att 
markera vad det är. (Gulz, 2001, s.56) 

Vidare förklarar han att Närmandetoner är den största gruppen då både ackordtoner och 
spänningstoner kan behandlas som närmandetoner i vissa fall. Det är dessa 3 alternativ 
jag har valt att använda under min analys, med den förändringen att jag har satt siffra 
vid alla närmandetoner för att se vad det är för intervall till grundtonen. 

Intervallanalys 
 ”Intervall Patterns” är en sorts språngbeskrivning som Ted Pease skriver om i Jazz 
Composition, theory and practice (2003, s. 11). Det innefattar ingen analysmetod utan 
han ger namn på olika intervallsprång. Jag kommer använda detta för att markera 
språng från en liten ters och uppåt i låtarna. Terser, stora som små, kommer jag be-
nämna som Skip(S), och kvarter samt större intervall kommer jag benämna som Leap 
(L). Intervall som är mindre än dessa två alternativ benämner han som Step. De kom-
mer jag inte markera i analysen, men ändå ha med i beräkningarna. 

Rytmanalys 

The most distinguishing characteristic of jazz melodi is its rhythm. Jazz music has 
been associated with dancing and other body movements from the very beginning. 
In fact the word jazz was often used as a verb (…). ”Jazzing up” a song involves 
creating syncopations. (Pease, 2003, s.4) 

Rytmanalysen görs utan någon analysram. Den går ut på att jag granskar vissa specifika 
fraser i låtarna som jag valt ut. Jag kommer diskutera kring vad jag ser i fraserna; Ton-
längd, synkoper m.m. 

Grunden i jazz är swing-åttondelar – det är de som definierar stilen. Trummisar under-
delar ofta åttondelarna för att övriga i bandet ska svänga mer när det spelar. Det gör det 
lättare för alla musiker i bandet att hålla sig till samma frasering och time. 
Ovannämnda synkoper är också grundade i åttondelar. De hjälper till att skapa sväng. 
Synkop innebär att man t.ex. lägger ett nytt ackord på åttondelen efter fjärde taktslaget 
istället för på första taktslaget i nästa takt. Många musiker refererar till detta som ”fyra-
å”. Dessa är några få anledningar till varför jag vill titta närmare på rytmerna i låtarna. 

Motivanalys 
Arnold Schoenberg skriver i Fundamentals of Musical Composition (1983) om kon-
struktion av teman. Fraser och motiv är två delar i hans upplägg som jag kommer an-
vända mig av. Han menar att fraser är vad man uppskattningsvis kan sjunga i ett ande-
tag. Slutet på fraserna är tydligt, och ofta markerat på något vis. Motiv är kortare hop-
sättningar av toner som bygger upp fraserna. Dessa motiv är upprepade många gånger 
under temats gång men ofta med små förändringar. Dessa förändringar kan vara genom 
t.ex. rytmiseringar av motivet eller ändrad tonhöjd. Det första motivet som jag hittar 
kommer jag kalla A, det andra B, tredje C osv. Motiv med förändringar benämns med 
en siffra efter bokstaven, t.ex. A1, A2, B1 – i min sammanställning av metoden spelar 
dock inte förändringarna någon roll. 

Motiv har jag aldrig sett på detta sätt tidigare, utan det var först när jag hittade Schoen-
bergs bok som jag började fundera på konceptet. Han skriver bl.a. om att de återkom-
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mande motiven hjälper till att skapa intresse för melodier. Detta påstående gjorde mig 
nyfiken på att ta reda på hur motiv används, därav gjorde jag valet att ta med denna ana-
lysmetod i mitt arbete. 

Jag har valt att benämna mina egna låtar som kompositioner och utomstående låtar som 
just låtar i denna text. Detta val har jag gjort utifrån att jag är kompositör som skriver 
om mina egna verk. De andra verken som finns med i texten kan jag inte skriva om uti-
från en kompositörsroll, därav vill jag inte benämna de som kompositioner.  
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METOD OCH MATERIAL 

Processen med arbetet har gått i 3 etapper. 

• Välja låtar och bestämma analysmetoder. Vad tror jag är relevant för att utveckla 
mitt skrivande? 

• Analysera och sammanställa min information på ett sätt som hjälper mig. 

• Skriva en komposition och framföra på min examenskonsert. 

 

Jag började hela arbetet med att välja ut tre jazzlåtar som jag tycker har tilltalande me-
lodik. Här har jag listat låtarna med originalkompositör och därefter mina referensvers-
ioner av låtarna. 

• New Delhi -Victor Feldman 

o Referensinspelning: Cannonball Adderley, Plus5, (Riverside, 1961) 

• Beatrice – Sam Rivers 

o Referensinspelning: Joe Hendersson, The state of the tenor Vol. 1, (Blue 
Note, 1985) 

•  Recorda-Me6 – Joe Henderson 

o Referensinspelning: Joe Hendersson, Page One, (Blue Note, 1963) 

Det som de här tre låtarna har gemensamt är att de inspirerat mig oerhört mycket sen jag 
hörde de första gången. Nedan följer en kort förklaring till varför jag valt just dessa låtar 
utöver bra-melodi-aspekten. 

New Delhi hörde jag första gången spelad av The Cannonball Adderley Quintet. Ett 
enkelt groove och en enkel harmonik där trumpeten och vibrafonen får briljera i temat 
för att sedan följas av solon. Som saxofonist går det inte att se förbi Cannonball Adder-
leys briljanta solo. Denna låt var en av de första låtar jag hörde där vibrafon användes 
inom jazz, vilket gav mig idén att ha med vibrafon på min examenskonsert. 

Beatrice är en väldigt vacker låt med ett simpelt tema till inte helt självklar harmonik. 
Även denna låt hittade jag genom en saxofonist, nämligen Joe Henderson. Hela låten 
spelas med härlig intensitet men ändå på ett minimalistiskt vis. Detsamma gäller Stan 
Getz version. Det känns som att en historia berättas när man lyssnar på låten. 

Recorda-Me sticker ut lite från de andra två låtarna mycket på grund av Joe Hendersons 
lite brötiga och genomträngande spel i det låga registret på saxofonen. Precis som i 
New Delhi är harmoniken hyfsat simpel men på ett annat sätt. Den här består till stor 

                                                
5 Album finns även undernamnet The Quintet Plus. 
6 Förekommer också som Recorda Me. 
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del av kvintfall och små sekunder istället för upprepning av ackord som i New Delhi. 
Det som har fångat mitt intresse i det stora hela med denna låten är lekfullheten. 

Jag har i analysen använt mig av några olika sorters analysmetoder, beskrivna tidigare i 
texten. I följande avsnitt listar jag specifika delar av analysen som jag är intresserad av 
och som jag använt mig av. 

Analysmetoder 
Ackordsanalys 

• Hur är ackorden kopplade till varandra? 

• Andel m7-, dominant-, maj7- och dimackord. 

• Hur lång tid ackorden får ligga vilandes? 

Meloditonsanalys 

• Håller sig melodin inom tonarten? 

• Vad har tonerna för funktion till ackordet? 

• Funktion på start- och slutton i de fraser jag valt ut från låtarna. 

• Vilket intervall håller sig fraserna inom? 

Intervallanalys 

• Hur ofta utnyttjas tonsprång större än terser? 

• När utnyttjas tonsprång större än terser? 

Rytmanalys 

• Rytmisk densitet. 

Motivanalys 

• Vad är grundmotiven i låtarna? Finns det ett eller flera? 

• Hur bearbetas motiven? 

När detta var klart så plockade jag ut de specifika fraserna som jag fann tilltalande i 
låtarna och tittade närmare på vad de faktiskt innehöll. Intervall och tonernas gemen-
samma funktion främst. 

Med den information jag fått ut av analysen och utifrån de specifika fraserna som jag 
valde ut skrev jag sedan en låt; Spatium. I detta arbete kommer jag jämföra mina resul-
tat från analyserna med hur mycket av det jag fick in i Spatium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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RESULTAT 

Noter på låtarna och bildliga analyser går att hitta i Bilaga 1. Jag har valt att bifoga 
dessa för att ge en tydligare bild av hur analyserna gått till.  

Med i resultatpresentationen kommer en sammanfattning av hur min egna komposition 
Spatium förhåller sig till de analyser jag gjort på de andra låtarna. 

Resultatpresentation 
Ackordsanalys 

Alla tre låtar jag analyserat är väldigt olika på den här delen. New Delhi är modalt upp-
byggd, där ackordföljden bygger mycket på upprepande av m7-ackord i A-delen. B-
delen bygger på samma princip, men här har vi gått över till dominanttonarten. Pro-
gressionen i Beatrice är svårare. Här bygger den i början på maj7-ackord som i vissa fall 
känns dominantiska7 och i vissa fall känns ’hemma’8.I takt 7–8 används m7-ackord som 
dominantiska för att hitta till Bm7 i takt 8, där man återigen känner sig hemma. En II-V-
I-progression leder sedan vidare till de fyra sista takterna där de tre sista ackorden återi-
gen skapar dominantkänslan för att ta sig tillbaka till start. Recorda-Me är den som är 
uppbyggd mest enligt standardformatet sett till ackordföljd. De åtta första takterna är 
uppdelade på två m7-ackord, sedan sker en kedja med II-V-I progressioner som för oss 
tillbaka till början. 

De fyra första takterna på Spatium ligger det två mollackord med 2 takter vardera. Likt 
Recorda-Me följer sedan ett dominantackord för att ta sig vidare mot en II-subV7-I i en 
ny tonart. Efter ytterligare en II-V-I hamnar man i en fyrataktersperiod baserad runt Bb 
som avslutas med en II-V. Nästa del är en variant på startackorden, men istället för att 
gå en liten ters nedåt går vi en liten ters uppåt för att hitta det andra mollackordet. Låten 
avslutas med en Beatrice-inspirerad mollackordprogression som känns dominantisk och 
det hela avslutas med att landa på dominantackordet för att ta sig runt. 

Jag gjorde en tabell över hur de här tre låtarnas kompositörer jobbat med olika sorts 
ackord. Det är enkelt hopsatt och listar hur många gånger de olika ackordstyperna åter-
kommer i låten. 

Ackordsanalys	   New	  Delhi	   Beatrice	   Recorda-‐Me	   Spatium	  

m7	   18st/53%	   9st/50%	   5st/35.75%	   12st/54.5%	  

7	   3st/9%	   1st/5.5%	   5st/35.75%	   6st/27.5%	  

IIm7	  -‐	  V7	   3st	   1st	   4st	   4st	  

Dur/maj7	   13st/38%	   8st/44.5%	   4st/28.5%	   4st/18%	  

dim	   0	   0	   0	   0	  

                                                
7 Ackorden vill fortsätta vidare. 
8 Ackordet är djupt förankrat i tonarten. 
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Figur 1: Analys av ackord 

Det mest intressanta jag fann i jämförelsen av ackordanalysen i låtarna var dock nästa 
steg: Hur lång tid ackorden får ligga vilandes. I New Delhi är det uteslutande en halv 
takt per ackord. En takt per ackord i alla takter utom två i Beatrice, medan i Recorda-
Me så börjar hela låten med fyra takter var för de två första ackorden. Resterande del av 
låten är en ganska precis blandning av en hel och en halv takt per ackord. Spatium inne-
fattas nästan i samma beskrivning som Recorda-Me, med undantaget för de första ack-
orden. 

 

Meloditonsanalys 

Tidigt in i analysen så skrotade jag idén med analys på melodin utifrån tonart då jag 
tyckte att jag inte fick ut något av det. Det jag vill konstatera är dock att det är ytterst få 
gånger melodin går utanför den givna tonarten i analysmaterialet. Min komposition har 
lite fler tonartsfrämmandetoner. 

I denna tabell listar jag antal ackordstoner, spänningstoner och närmandetoner i låtarna. 
Toner med N har jag skrivit i 2 kategorier Närmandetoner(AT) och Närmandeto-
ner(ST). AT innebär att Närmandetonen är en Ackordston medan ST innebär att tonen 
är en Spänningston. 

Meloditonsanalys	   New	  Delhi	   Beatrice	   Recorda-‐Me	   Spatium	  

Ackordstoner	   37st	   31st	   42st9	   37st	  

Spänningstoner	   22st	   12st	   28st	   37st	  

Närmandetoner(AT)	   7st	   6st	   14st	   13st	  

Närmandetoner(ST)	   16st	   4st	   15st	   20st	  

Figur 2: Toner i melodin 

För nästa steg i meloditonsanalysen har jag valt ut en fras från vardera låt, Spatium bort-
räknat, att titta närmare på. Jag kommer här föregå nästa analysmetod, intervallanalys. 

Det jag tyckte var intressant med just det här är att de två första fraserna ser fruktansvärt 
lika ut. Det första intervallet större än step är leap i båda fraserna, och de båda avslutas 
med en treklang ner till kvinten i nästa ackord. Startton och avslutningston i båda fra-
serna är densamma. De toner som används i fraserna är till största del ackordstoner. 
Undantaget är inledningstonen. 

Beatrice skiljer sig på många sätt från de två andra låtarna sett till hur fraserna är skap-
ade. Det är fortfarande många ackordstoner men istället för att gå upp och sedan ner 
tillbaka så är fraserna antingen uppåtgående eller nedåtgående. Gemensam nämnare 
med de andra är att första stora intervallet är ett leap och frasen innehåller en treklang. 

                                                
9 b5 i takt 5 valde jag att analysera som ackordston. 
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Fraserna håller sig inom en stor sext, respektive en ren kvint. 

 

Figur 3: Fraser ur melodin. Från höger: Recorda-Me, New Delhi, Beatrice 

Intervallanalys 

Det jag fick fram av intervallanalys har jag valt att dokumentera på två olika sätt. Det 
första är att jag har gjort en sammanställning av de olika intervallenheterna som jag valt 
att använda. Anledning till att jag ville göra en sådan här sammanställning var för att 
med blotta ögat var det svårt att få ut någon information av hur ofta de olika typerna 
användes i låtarna. 

Intervallanalys	   New	  Delhi	   Beatrice	   Recorda-‐Me	   Spatium	  

Step	   20st/45.5%	   14st/50%	   29st/51.5%	   46st/74%	  

Skip	   15st/34%	   8st/28.5%	   10st/18%	   1st/2%	  

Leap	   9st/20.5%	   6st/21.5%	   17st/30.5%	   15st/24%	  

Summa	   44st/100%	   28st/100%	   56st/100%	   62st/100%	  

Figur 4: Sammanställning av språngtyper 

Procentenheterna är avrundade till närmaste hel eller halvtal. 

Sett till hur Leap används i melodierna jag har valt så var min första tanke, när jag 
skulle summera det hela, följande: 

Jag blev väldigt förvånad över hur mycket skips och leaps det var överlag i låtarna, 
men blev ännu mer förvånad över att det var fler leaps än skips i Recorda-Me. Ver-
kar mest användas för att starta eller avsluta fraser. (Loggboksanteckning, 6 mars 
2018) 

Den här tanken tycker jag fortfarande stämmer bra och besvarar min andra punkt som 
jag valt att titta närmare på: När utnyttjas tonsprång större än terser. Notera dock att jag 
med att avsluta fraser då inte givet menar sista intervallet, utan snarare att det är vanligt 
förekommande som sista, näst- eller tredjesista intervall. 

Kvarter och kvinter är de som förekommer mest men även sexter finns i dessa låtar. 

Rytmanalys 

Rytmanalysen utgår ifrån de fraser jag valt ut att titta närmare på. De går att finna i Bi-
laga 1, Val av fraser/Intervall. De fraser jag valt markeras av ”-tecken på var sida av 
frasen, både över och under systemet. För Spatium så tittar jag på en helhetsbild. 
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Fraserna jag valt ut i Beatrice startar båda på off-beat och avslutas på åttondelssynkop 
in till nästa takt. Det är en blandning av fjärdedelar, åttondelar och i sista frasen också 
halvnoter. Rörelser i fraserna startar på off-beat. 

New Delhis fraser är ytterst lika de i Beatrice. Den skillnaden som man kan se är an-
vändandet av trioler. I båda de triolerna som finns med i materialet är första åttondelen i 
triolerna överbunden från en tidigare ton. 

Åttondelar och synkoper är även i Recorda-Me en stor del av rytmiken. Inledningsfra-
sen börjar på off-beat och flyter på med åttondelar framåt. Den här frasen landar rakt på 
första slaget i takt 1. Den andra frasen startar på off-beat med en åttondel, går vidare till 
en fjärdedel för att sedan via en åttondel hamna på synkop in till nästa takt. Åttondelar, 
följt av en åttondel överbunden till en fjärdedel för att sedan avslutas med två åttondelar 
ned till första slaget i nästa takt. Så är sista frasen uppbyggd. 

Spatium är mycket mer blandad i sin rytmik än de andra låtarna. Fraserna är uppbyggda 
av de flesta rytmer mellan åttondelstrioler och halvnoter. Det är ungefär jämnt mellan 
om de börjar/slutar på off-beat eller inte. 

Motivanalys 

Jag ville i denna analysen se hur trogna kompositörerna var sina motiv och har därför 
satt ihop en tabell med hur många motiv jag kom fram till att de använts sig av och hur 
många gånger de återkommer. 

Motivanalys	   New	  Delhi	   Beatrice	   Recorda-‐Me	   Spatium	  

A	   4ggr	   4ggr	   7ggr	   7ggr	  

B	   8ggr	   7ggr	   7ggr	   5ggr	  

C	   3ggr	   1ggr	   8ggr	   5ggr	  

D	   3ggr	   3ggr	   1ggr	   3ggr	  

Figur 5: Motiv. Antal och återkommande. 

När jag gjorde denna analys så utgick jag inte från att jag skulle hitta 4 olika grundmo-
tiv i låtarna, det är ett sammanträffande. Hur hittade jag då olika sorts motiv? Jag tittade 
på korta bitar av melodin från början till slut. Fem till sex toner åt gången gick jag ige-
nom och letade då efter intervall och rytmer som kunde uppfattas som motiv. På många 
ställen dök det upp motiv som var slående lika grund motiven och då gavs de samma 
namn fast med en siffra efter. För att få en tydlig bild av vad för förändringar som stötts 
på så hänvisar jag till Bilaga 1: Motivanalys. 

Av analysen så insåg jag att många av grundmotiven återkom och det oftast i flera olika 
former under låtarna. Rytmförändringar och tonförändringar sker i alla grundmotiv. 
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Resultatanalys 
Resultatanalysen kommer jag basera runt min egen komposition Spatium. Tanken är att 
via Spatium kunna visa på vad jag tyckte var användbart i analyserna. På ett enkelt vis 
kan jag då göra en bedömning av om de olika analysmetoderna har fungerat. 

Spatium blev jag väldigt nöjd med. Det svåra med det här arbetet blev att ta vara på 
informationen och inspirationen från de analyserade låtarna utan att tappa bort sin egen 
estetik. I nästkommande stycken går jag igenom hur jag använt mig av metoderna och 
om jag tyckte att de fungerade eller ej. 

 

Ackordanalys 

Harmoniskt är Spatium baserad på en blandning av Recorda-Me, Beatrice och min egen 
estetik. Resultatet blev en något modernare ackordföljd än analysmaterialets. Som man 
kan se i figur 1 så håller jag mig ungefär inom samma mängd av de olika ackorden. 
Skillnaden är funktionerna till varandra. 

Meloditonsanalys 

De alternativ jag valt att använda till denna analys kunde jag inte få ut så mycket av. 
Analysen utefter tonart kastade jag direkt. Den fungerade inte till någonting alls för min 
del. Gulz metod hade kunnat funka bättre om jag utgått helt utifrån hur han hade beskri-
vit den. Det största problemet var dock att jag inte visste helt hur jag skulle behandla 
informationen. Tabellformen gav mig enbart en överblick av blandningen mellan ack-
ordtoner och spänningstoner. Det blev mycket jobb för information som jag kunde 
kommit åt lättare på andra sätt. 

Endast en del av denna analys tog jag med mig; det användes väldigt många mer ack-
ordstoner än jag trodde i låtarna. Det var något jag försökte ha i bakhuvudet när jag 
skrev Spatium. 

Intervallanalys 

Denna analys var den jag fick ut mest av. Enligt figur 4 så utgör step ungefär 50% av 
alla språng i analysmaterialet. Skip används runt en fjärdedel i snitt och Leap någon-
stans mellan en fjärdedel och en femtedel. 

Hur använde jag detta? Leap på Spatium ligger i linje med de andra låtarna. Skip an-
vände jag bara 1 gång. För mig funkade det inte att få in skip i kompositionen utan att ta 
bort andra språng som för mig var viktiga. Jag visste om det och gjorde ett aktivt val att 
inte ta med det. 

Rytmanalys 

Jag tog mycket inspiration från rytmanalysen, även fast det var den mest oklara ana-
lysen. Låtarna som analyserats är skrivna utifrån att musikerna tolkar melodierna så som 
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sig bör inom jazztraditionen. Min egen komposition skrev jag utifrån att jag ville ha ett 
något mer självklart tema. Det går givet vis att förändra och tolka, men funkar bra ryt-
miskt även om man spelar exakt vad som står. 

Motivanalys 

Analys av motiv var förvånansvärt användbart. Efter att jag hade hittat ett motiv så kän-
des det som om man hittade förvånansvärt många varianter på det i låtarna. Ändringarna 
på motiven var ofta rytmändringar och att motiven var transponerade. Det påverkade 
inte hur jag skrev min egen melodi till kompositionen men det fick mig ändå att se på 
låtarna från ett lite annat perspektiv. 
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DISKUSSION 

Arbetet med melodianalys har varit riktigt intressant. Via de analysmetoder jag använt 
så har jag upptäckt nya sätt och metoder som jag kan använda för att skriva melodier. 
Analyserna har även gett mig en ny bild av hur teman ofta är uppbyggda i jazzstan-
dards. Jag tycker att min förståelse för jazzspråket har blivit klart mycket bättre och nu 
återstår att se om jag kan använda den nya informationen i mitt improviserande. 

Analysmetoderna tåls att titta närmare på dock. Ackordsanalysen fungerade som sig 
bör, den är sedan länge allmänt vedertagen inom jazzkulturen. Även Intervallanalysen 
fungerade bra, metoden är simpel och lätt att förstå. De övriga tre, meloditonsanalys, 
rytmanalys och motivanalys finns det problem kring. 

Mitt sätt att ta mig an meloditonsanalys fungerade inte så som jag ville. En stor anled-
ning tror jag mig hitta i förenklingen av närmandetoner. Om jag hade följt Gulz metod 
med underdelningar inom närmandetoner så kan det hända att jag hitta mer värdefull 
information. Detta hade gett mig en bättre bild av tonernas faktiska funktion. Resultatet 
av att sätta siffra på varje ton blev ytterst ointressant. Oavsett funktion till ackordet så är 
det tonernas förankring och funktion till varandra som skapar melodierna. 

Rytmanalysen är jag, som tidigare nämnt, nöjd med men även här finns en problematik. 
Avsaknad av en ordentlig metod för att reda ut rytmiken gjorde arbetet aningen svårtol-
kat och rörigt. Resultat man får fram kan med denna metod variera från gång till gång 
även om det är samma låt som analyseras. Som den är utformad nu så skulle den kanske 
t.o.m. nämnas som rytmikobservation, snarare än analys. Jag har inget förslag på hur 
metoden kan utvecklas i dagsläget utan det lämnar jag till kommande forskningar och 
forskare. 

Den metod som framstår som mest problematisk är dock Motivanalysen. Schoenbergs 
förklaring är inte den lättaste att förstå, så jag fick helt enkelt testa om jag förstått. Sättet 
jag har använt hans metod på fungerar för mig i den form den är, men det känns som att 
jag har missat något viktig del av hans sätt att se på den. 

En annan aspekt är att hans metod är skriven till största del för att sätta sig in i kam-
marmusik - det kan absolut försvåra användningen av metoden inom jazz. Det finns 
också en problematik kring att stycka upp melodier för mycket, vilket kan göra en blind 
för hur helheten blir. När man letar sig in i de minsta beståndsdelarna kanske man rör 
till det för mycket. I vissa fall räcker det kanske med att se fras för fras – alltså två till 
fyra takter istället för fem toner åt gången. 

En av mina frågeställningar lyder; Vad utgör en bra melodi enligt mig? En svår fråga 
som går att besvara på många olika nivåer. Teoretiskt blir utgångsläget i detta arbete 
eftersom det är teorin arbetet utgår ifrån. 

Mina tre analyslåtar är i ackordsprogressionerna uppbyggda på ett lite mer modernt vis 
än många andra låtar som går att hitta i t.ex. Real Book. Det är det enda som jag kan 
sätta fingret på med vad som tilltalar mig med just dessa låtar. Melodierna i sig är 
ganska likt uppbyggda och det jag har hittat har inte stått ut som någon ”wow”-faktor – 
någon kvalitet eller egenskap som får mig exalterad och uppspelt. Kanske är det så att 
jag helt enkelt gillar mer modern harmonik och jazzspråket i allmänhet som gör att jag 
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gillar de här låtarna. Bristen på specifika kvaliteter som jag inte vetat om sedan tidigare 
visar att detta tillvägagångsätt inte är det bästa för att hitta exakt vad det är som tilltalar 
mig. Ett mer utvecklat arbete med fler låtar – framförallt låtar som jag inte tilltalas av 
lika mycket – hade kanske gjort frågan lättare att besvara.  Det blir ett problem i att hitta 
svaret om man inte har en motpol att förhålla sig till. Där hade jag kanske kunnat hitta 
kvaliteter som inte är så lätta att finna i min egna musik. Med detta sagt har jag dock 
kunnat identifiera vissa specifika stildrag som bekräftar det jag tänker och tror om min 
estetik. Synkoper, användning av ackordtoner resp. spänningstoner och framförallt in-
tervallsprång till exempel. 

Det som kan sägas om låtvalen jag gjorde och vad som uppfattas som bra av mig är att 
allt grundar sig i min identitet. Identiteten grundas i vart jag är ifrån, mina värderingar 
och mina tidigare intryck. Dessa går att spåra i min egenkomponerade musik, och för-
modligen finns redan inslag av de tre valda låtarna redan där. Återigen kommer tankar-
na om att en motpol behövs, låtar som jag inte tycker lika mycket om. 

Den andra av mina frågeställningar var ”Kan denna metod få mig att utvecklas inom 
melodikomposition?”. Den frågan är på sätt och vis lättare att besvara. Ja, den har helt 
klart fyllt ett syfte. Analysmetoderna i sig skulle behöva korrigeras och anpassas för 
ändamålet än mer, men jag gick ändå in i kompositionsprocessen i arbetet med ett annat 
tankesätt än tidigare när jag komponerat. 

Min upplevelse av arbetet är att man bör utföra det några gånger innan man kan se om 
det ger resultat eller inte. Man kan absolut skriva en låt och utgå enbart från det man 
analyserar och det man ser konkret framför sig – men i min mening försvinner då ens 
egna röst och estetik. Det är inte heller omöjligt att göra analysmetoderna bättre och 
effektivare. En intressant utgångspunkt hade varit att göra ett liknande arbete med fast 
fokusera på transkriberade solon. En klarare bild av jazzspråk och rytm tror jag skulle 
kunna vara ett resultat av en sådan studie. 
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BILAGA 1: ANALYSER 
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Val av Fraser och Intervallanalys 
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