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Sammanfattning 

Improvisation är den vanligaste och mest spridda musikaliska formen. Lärare väljer själva hur 
mycket av undervisningen som kommer att handla om improvisation och vilket syfte den 
fyller, och för att lära sig improvisera i ny genre kan man använda plankning och 
transkribering som metod. I den här studien undersöks vilka improvisationsmetoder 
countrymusikerna använder sig av i de stycken jag valt att studera samt vilka likheter och 
olikheter det finns mellan instrumentens improvisationer. Genom att planka, spela och 
transkribera improvisationer ur tre olika låtar har materialet analyserats. Analysen har utgått 
från litteratur i improvisationsmetodik och har hjälpt till att svara på den ställda 
syftesformuleringen. Resultaten visar att tonmaterialet går att härleda till vedertagna 
improvisationsmetoder och att countrymusiker ser varje ackord för sig, likt hur en 
jazzmusiker förhåller sig till harmonik.  Jag har lärt mig att se samband mellan 
instrumentspecifika improvisationsmetoder utöver kartläggningen av toner, och för att lära sig 
spela en ny genre är det effektivt att använda sig av transkribering och plankning som metod 
för att lära sig countryns idiom.  

Nyckelord: improvisation, improvisationsmetodik, elgitarr, country, genre 
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1. Inledning 
Improvisation, with its emphasis on risk, responsiveness and relationship, is at the heart of the artistic 
process and of art-based research. /…/ We make it up as we go along informed by traces of experience, 
beckoned by the illusions just now coming into presence, pausing only to collect or displace a stone 
here and there to aid us in remembering what is important (Sajnani, 2012).  

Jag uttrycker min konst genom min improvisation och därför har jag alltid känt ett behov av 
att utveckla den för att, på ett tekniskt plan, inte känna mig begränsad i vad jag kan eller vill 
uttrycka. Sedan jag började studera musik har improvisation alltid varit det mest centrala i 
mitt musicerande. Improvisation har väglett mig på min musikaliska bana och har format mitt 
musikaliska jag. Den berättar en historia om var jag befunnit mig och samtidigt tar den mig 
till okänd terräng, och på så sätt driver den mig framåt i mitt sökande efter nya erfarenheter.  
Jag introducerades väldigt snabbt till improvisation när jag började spela elgitarr men tyckte 
ganska omgående att det var abstrakt då jag gärna arbetar inom givna ramar. Men samtidigt 
har improvisation alltid varit min drivkraft och jag har haft en strävan i att utforska och lära 
mig ännu mer. Jag har studerat väldigt länge nu och har noterat att inspiration ökar min egen 
motivation att lära mig nya saker. Framförallt inspireras jag av andra musiker.  De genrer som 
jag själv utövar har en kultur där improvisation främjas och det är på så sätt naturligt för mig 
att ta den rollen som improvisatör. Idén till det här arbetet är en sammanvävnad av dels min 
nyfikenhet, att bredda min musikaliska palett, samt att jag tagit inspiration av en bok vars titel 
lyder Thinking in jazz av Paul Berliner (1994) och jag undrar ifall det finns ett speciellt sätt att 
tänka inom genren country.  

Nachmanovitch (2004, s. 14) menar att improvisation är den vanligaste och mest spridda av 
musikaliska former. Fram till 1880-talet var den till och med en integrerad del av vår västliga, 
noterade tradition. I barockens musik liknade konsten att spela klaverinstrument efter 
generalbas den moderne jazzmusikerns konst, med dess improvisation över temata, motiv 
eller harmoniska förlopp. Han visar tydligt sin kärlek till improvisation och konstaterar att det 
är källan till all kreativitet, och behöver inte bara innefatta att man improviserar inom musik 
utan att det är en färdighet som används generellt i det vardagliga livet, språket och andra 
yrken (ibid.). I boken skriver han om övning och improvisation. ”Effekten av att inte öva 
(eller att inte öva djärvt nog) är tilltagande förstelning hos hjärta och kropp och avtagande 
förmåga till variation” (ibid., s. 49). Han uttrycker att improvisation är något som kan övas på 
och det är ett sätt att bygga upp musikaliska idéer att ta till vid musicerande.  

”Broadley speaking, improvisation is the performance of music which is not written 
down” (Hallam 1998, s. 218). Susan Hallams definition sammanfattar termen improvisation 
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som utförandet av ej noterad musik och att det innebär allt från en avvikelse i rytm till en 
annorlunda artikulering av en noterad melodi.  Improvisation skulle därmed kunna ses som en 
tolkning av ett noterat stycke, eller en variation av en melodi. Vidare menar hon att 
improvisation är en kognitiv process. I samma stund som en idé formas ska den realiseras i 
form av toner, ljud, rytm och harmonik och sedan skall det material som skapats utvecklas 
och tas vidare. För att ha ett rikt urval av idéer och byggstenar till improvisationen krävs 
erfarenhet och övning. Ju mer erfarenhet desto större möjlighet till konstnärliga och 
uttrycksfulla improvisationer. Vid nybörjarstadium kan alltså barnets improvisation uppfattas 
som mekanisk eller enkelspårig, på samma sätt som språket till en början. Men när erfarenhet 
adderas finns förutsättningar för mer utvecklade, mogna och medvetna uttryck (ibid., s. 219).   

Hallam (1998) belyser att en lärare i instrumentalundervisning bör ha ett mål med 
improvisationen. Improvisationsmetoder kan variera och kräva en specifik kunskap om den 
musikaliska genren. Kunskapen kan innebära vilka ackord och ackordprogressioner som 
används i den genren, idiomen i musiken eller vilken harmonik som används i det melodiska 
materialet. ”If improvisation is seen as learning to improvise within a particular idiom, e.g. 
jazz, then the pupil will need to listen to and imitate examples of such improvisation”. Hon 
framhäver också att ifall svaret på den initiala frågan, varesig improvisationen är till för mig 
eller för musiken; ”If improvisation is seen as a means of self-expression this will not 
apply.” (ibid., s. 222).  

Min musikaliska bakgrund började i rock- och poptraditionen, och jag har i detta arbete utgått 
ifrån låtmaterial i country-genren, där också improviserade solon förekommer. Det jag ville ta 
reda på med denna studie är metoder för att bli en bättre improvisatör. I detta arbete vill jag 
undersöka plankning, transkribering och analys av solon från tre framgångsrika grupper och 
solister för att se på hur de tänker i användandet av ton, frasering och rytmisering, både i en 
helhetsanalys och på detaljnivå.   

1.1.Bakgrund 
Här presenteras vad litteratur säger om improvisationsmetoder, plankning och transkription. 
Därefter följer en bakgrund i country-ensemblers instrumentering samt ett avsnitt om 
solisterna som medverkar på låtarna som undersöks i studien.  

1.1.1. Improvisation, plankning och transkription  

Almost all the great jazz musicians of the modern era learned most of their ”licks”, and gained 
most of their theoretical knowledge, from listening, transcribing, and analyzing tunes and solos 
from records (Mark Levine, 1986 s. 8). /…/ A wise musician once said: ”The answers to all 
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your questions are in your living room.” Having a good teacher is invaluable, and books can 
help you with certain things, but your record collection contains everything you need to know. 
Learn to transcribe early and well (Levine, 1986, s. 251).  

Det Levine uttrycker är att man lär sig bäst en låt genom transkription och att man involverar 
sig direkt med musiken. Han beskriver också hur att skriva ner solon har sina för- och 
nackdelar. Det ena sättet är att man bara skriver ner solot på papper. Det andra sättet lär man 
sig det på sitt instrument via gehör för då blir det mer djupt ingående för att du som individ 
får känsla för fraseringen, känslan som solisten har och andningspauserna (ibid.). Enligt 
pianisten John Mehegan (1959) utvecklas gehöret via plankning av solon, då man får utveckla 
förmågan att höra alla olika lager i musiken samtidigt, vilket är av största möjliga vikt för en 
musiker. Han menar också att man måste lyssna på skivor för att lära sig musiken. Det är i 
princip det enda sättet att lära sig musikgenren.  

I boken Improvisera jazz, blues och rock av KG Johansson (1994, s. 56) uttrycker han att man 
inte improviserar lika mycket i rockmusik som i jazz. Rocklåtar är oftast uppbyggda på så vis 
att det går att använda en och samma skala över hela solopartiet, medan en jazzmusiker hellre 
tänker ackord för ackord. Johansson menar att rockmusiker använder sig av blues- och 
pentatoniska skalor frekvent.  

1.1.2. Improvisationsmetoder 

Inom improvisationsmetodiken finns mycket skriven litteratur för att lära sig att improvisera 
på rätt sätt. Däremot finner jag väldigt lite som berör just genren country i synnerhet. Nedan 
beskrivs ett antal tillvägagångssätt för att öva och utveckla improvisation i allmänhet.  

För att utvecklas inom improvisation kan man analysera andras improvisationer genom 
plankning och transkription. Med plankning avses att man lär sig ett solo genom 
gehörsmässig metod. Ett hjälpmedel kan också vara att transkribera för att kunna se tonerna, 
rytmen och klangen. Det blir lättare att analysera en större mängd material genom att 
transkribera innehållet. Ett solo kan innehålla ett flertal element varav nedan presenteras ett 
antal. Något man bör ta hänsyn till är att solisten väljer sina improvisatoriska verktyg 
medvetet och undermedvetet samt att det viktigaste är att improvisationen skapas i stunden. 

När man ska improvisera är det bra att känna till kyrkotonarterna, menar Jody Fisher (1995, s. 
69). Att spela skalor över det diatoniska materialet är att föredra. För att hitta de olika 
diatoniska skalorna utifrån ett givet tonmaterial så rekommenderas det att spela skalan från en 
annan startton än grundtonen, och fortsätta upp en oktav (Fig. 1). Exemplet nedan utgår från 
tonarten C-dur. Ifall starttonen är D och skalan spelas tills tonen D uppstår igen en oktav 
högre så har en D-dorisk skala spelats (ibid.).  
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Fig 1. C dur skala 

Fisher (1995) menar att varje kyrkotonart korresponderar med det diatoniska ackord som har 
samma grundton. C jonisk skala används över det första ackordet i skalan, Cmaj7. D-dorisk 
skala skulle användas över ett Dm7, det andra steget i skalan och så vidare.  

Den pentatoniska skalan består av fem toner och beroende på vilken man startar ifrån skapas 
det olika skalor. De vanligaste är den pentatoniska skalan som innehåller intervallen 1, 2, 3, 5, 
6 och mollpentatoniska skalan som förhåller sig 1, b3, 4, 5 samt b7. Den sistnämnda spelas så 
ofta att den fått ett eget namn och är den första skalan som många jazzmusiker lär sig, menar 
Mark Levine (1986 s. 195).  

Fig. 2.a. 

Fig 2.b. 

Levine menar att en av den pentatoniska skalans styrkor är att den ger en känsla av luft i 
improvisationen. Det finns inga kärva halvtoner i skalan och därför lämnar den mer plats och 
utrymme när det spelas större intervall (1995).  

Traditionell musikteori förklarar inte bluesen väl, menar Levine (1986, s. 219). I blues är 
grundackordet ett dominantackord och betecknas I7. Bluesskalan har två små terser: C till Eb 
och G till Bb  samt en kromatisk ledton mellan F och G som bidrar till att det blir två 
halvtoner mellan F till F# och F# till G. På så sätt blir bluesskalan väldigt olik alla andra skalor 
i västerländsk musik. Men de två mest avgörande faktorerna för blues är bluesskalan och 
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ackorden i en ”bluestolva”. Alla tre ackorden i en bluestolva är dominantackord och utgår 
ifrån en tonart. Utifrån tonarten C så skulle I, IV och V bli ackorden C7, F7 respektive G7. 

 

Fig. 3 

Det Levine menar är att blues är så mycket mer än en form och tonmaterial, det är ett sound, 
en känsla och en attityd. Bara för att en låt har blues med i titeln betyder det inte att det är en 
blues. De flesta blueslåtar har en tolvtaktersform, ibland är det färre takter och ibland fler. 
Men det som gör bluesskalan unik är att det finns ingen annan skala i västerländsk musik som 
har samma förhållanden mellan intervallen och tillhör det harmoniska materialet.  

Torbjörn Gulz (2001) skriver i sin bok Jazzarrangering om närmandetoner 
(genomgångstoner). Närmandetoner är toner som inte vilar, utan är på väg mot någon annan 
ton (ackordton, spänningston eller en annan närmandeton). En ton kan exempelvis behandlas 
både som spänningston och närmandeton. Traditionellt vill man ha konsonanta toner på starkt 
betonade taktdelar. Då kan man använda sig av närmandetoner innan den betonade taktdelen. 
Gulz (ibid.) menar alltså att man kan ha måltoner på starkt betonade taktdelar och använda 
ledtoner för att komma dit. 

Fig. 4 

Felix Janosa (2008, s. 22) belyser, i sin bok Lär dig improvisera!, vikten av att bygga upp ett 
solo. Boken är riktad mot genrer som rock- och pop, men också jazzmusik. Janosa (ibid.) 
liknar ett ett solo som en musikalisk resa, man kan utgå från ett melodiskt motiv eller en 
rytmisk idé och utifrån det skapas en struktur som kan stegras. Solots avstamp kan yttra sig i 
en tydlig melodisk eller rytmisk idé, så att lyssnaren får en uppfattning om vad solot ska 
”handla om”. Det gör inget ifall man tänker ut den tydliga idén i förväg, så länge solot inte är 
färdigskrivet och det bara spelas upp. Det viktiga är språngbrädan. Att växla till en annan, 
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överraskande idé kan hjälpa till att föra solot vidare för att sedan återgå till ursprungsidén, på 
så sätt skapas en struktur för solots upplägg. Janosa menar vidare att pauser är lika viktiga 
som toner, och att ett ständigt flöde av toner utan struktur kan leda till att åhörarna tappar 
intresse för vad solisten har att berätta. Specialeffekter på ditt instrument bör du spara till 
solots höjdpunkt, exempel på detta skulle kunna vara stark dynamik, extremt höga toner eller 
drillar. När solot närmar sitt slut, där solot lugnar sig, bör det sammanfalla med slutet på ett 
chorus, så att de andra musikerna förstår att det är dags att byta solist eller träda in i nästa 
formdel.  

1.1.3. Instrumentering  

En countryensemble kan bestå av dragspel, banjo, elbas eller kontrabas, dobro, fiol som även 
är kallat för fiddle, akustisk gitarr, elgitarr, munspel, mandolin, piano, pedal steel-gitarr och 
trummor. I mitt arbete har solon transkriberats spelat av en rad av dessa instrument som 
innefattar dragspel, fiol, akustisk gitarr, pedal steel-gitarr och elgitarr. Här nedan följer en 
beskrivning av dessa instrument:  

Fiolens historia tar vid då spelmän hade funnits i USA i nästan tre årtionden innan den 
kommersiella country-genren började ta form, och har sina rötter i europeisk sällskapsdans 
musiktraditioner. Sedan 1100-talet har man definierat stråkinstrument-familjen som ”fiddle”-
instrument, men det var när violinen framträdde i mitten av 1500-talet som instrumentet fick 
en informell benämning som ”fiddle” (Kingsbury, 2012). Hädanefter i denna uppsats kommer 
fiol att benämnas som fiddle. Country-fiddle återspeglar en betydande mängd av kulturell 
syntes, menar Kingsbury. Det vanliga sättet att glida in och ur toner är ett stilistiskt drag 
härrörande ur den afroamerikanska musiktraditionen. Detta betyder att det började låta mer 
blues om countryn och sub-genrer. Instrumentet har fyra strängar stämda i kvintintervaller.  

Dragspel är ett fritungeinstrument som konstruerades redan under tidigt 1800-tal i Europa. 
Den bärs upp som en väst och består av två klaver för höger och vänster hand. Ljudet uppstår 
genom små metalltungor, likt munspelet, medan luftflödet åstadkoms med bälgen. Dragspelet 
har använts i flertal genres inom countryn, men i synnerhet western och cajunmusiken. Cajun-
folket i USA har en traditionell folkmusik vilken har blivit en del av country-traditionen där 
musikstilen karaktäriseras av dess höga tempo samt instrumenteringen dragspel, fiddle och 
sång (ibid.). 

Gitarren hade ett stort genomslag i delta bluesen. Efter det började man använda den allt mer 
frekvent i country-musik och under 1930-talet kom det flertalet artister som använde gitarr i 
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sina inspelningar. Countryn kom att kretsa kring detta instrument och blev också det 
dominanta stränginstrumentet. Gitarren hade utvecklats i Europa under 1800-talet från ett lut-
liknande instrument, med strängpar, till dess moderna form som vi är vana att se den med sex 
stycken individuella strängar. Den blev förfinad i Amerika där två stycken framträdande 
modeller har fått symbolisera den akustiska gitarren, flat-top och arched-top. Namnen 
definierar endast lockets form på gitarren. Antingen är den platt eller så är den välvd likt på en 
fiol.  Gitarren har sex strängar stämda i kvartsintervaller förutom mellan G och B-strängen där 
förhållandet är en liten ters (ibid.).  

Pedal steel-gitarren utvecklades från den vanliga elektroniska lap steel-gitarren som blev 
populär under 1930-talet och härstammar ur musiktraditioner från Hawaiiansk musik. Det var 
steel-gitarristen Alvino Rey som tog kontakt med byggaren John Moore med syfte att fortsätta 
utveckla steel-gitarren. Gibson Guitars kom att introducera detta instrument som sin 
elektroharpa, vars mekanik hade förfinats på det sätt att med hjälp av pedaler och knäspakar 
kunna alterera vissa strängars tonhöjd. Detta gjorde det lätt att, på ett mjukt och friktionsfritt 
sätt, byta ackord (ibid.). En steel har traditionellt tre fotpedaler, fyra knäspakar samt tio 
strängar stämda i ett E9-ackord. Pedal steel-gitarren har haft olika hög grad av popularitet 
inom countryns trender genom årtionden, men jag anser att det är ändå ett sound som 
definierar en hel musikstil i allmänhet och instrument i synnerhet.  

1.2.Syfte 

Syftet med detta arbete är att jag ska fördjupa mig i countrymusik och få en förståelse för 
countrymusikers metoder för improvisation. Jag vill få en klarare bild av deras tonala språk så 
att jag kan bilda min egen uppfattning för att sedan kunna utveckla det till hur jag kan lära ut 
denna typ av improvisation.  
Frågor som den undersökningen vill ha svar på lyder:  

- Vilka improvisationsmetoder använder countrymusikerna sig av i de stycken jag valt att 
studera? 

- Vad finns det för likheter och skillnader mellan instrumentens improvisationsmetoder?  

2.Metod 

Arbetet är dels en undersökning av plankning och transkription som medel för utveckling av 
improvisation. Studien består av två undersökningmetoder. Den ena går ut på att jag 
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undersöker improviserade solon ur tre olika låtar. Genom att planka, transkribera och spela 
dessa solon undersöks hur improvisatörerna spelar på sina respektive instrument. Den andra 
metoden är att analysera solona för att få en förståelse för hur de förhåller sig till den rådande 
harmoniken i de tre utvalda låtarna.  

2.1.Urval av låtar 
Arbetsprocessen är baserad på solon inom country-traditionen utifrån tre låtar. Solisterna är  
yrkesverksamma, vars spel jag beundrar. Jag har valt låtar som jag inte kände till sedan innan, 
låtar som jag fick en bra känsla för i dess helhet, samt av solisternas insats i synnerhet. Nedan 
följer en beskrivning av solisterna och kort om varför jag valt dessa:  

Vince Gill är en amerikansk sångare, låtskrivare och multi-instrumentalist. Gill har spelat in 
över 20 album genom åren, sålt över 26 miljoner album och vunnit 20 Grammys.  
Gill spelar även i supergruppen The Time Jumpers (Gill, 2016). Anledningen till att jag valde 
att planka Gill är för att han spelar väldigt sångbara solon och solistiska inslag såväl i sång 
och gitarr är behagande för öron såväl som intellektet. Gill är ett skolboksexempel på hur man 
spelar gitarr i den här genren.   

Paul Franklin är en pedal steel-gitarrist som är verksam i Nashville och har varit högst anlitad 
i studio såväl som på vägarna. Franklin har medverkat på över 1500 inspelningar och har 
jobbat med artister som Sting, Dire Straits, Alan Jackson, Shania Twain, Barbara Streisand 
och Megadeath. Franklin är väl aktad och även han utgör en del av country- och western 
swing-bandet The Time Jumpers (The Time Jumpers, 2016). Franklin spelar föredömligt och 
är eftertraktad på grund av sin ekvilibristiska förmåga på sitt instrument.  

Brent Mason är verksam i Nashville och är en av de mest inspelade gitarristerna genom 
historien. Mason kan höras på över 1000 inspelade album och är fortfarande verksam och 
utökar sin redan imponerande resumé (Mason, u.å.). Mason var den första som jag kom att 
tänka på när denna undersökning utformades, i egenskap av gitarrist ser jag upp till hans spel 
och har lätt att fångas av hans improvisationer. 

2.2.Plankning, transkription och analys 
Under denna process har jag genom att lyssna noga på de solon jag valt, plankat med hjälp av 
mitt gehör och instrument och dataprogrammet Transcribe!, som gör det möjligt att sakta ned 
uppspelningshastigheten i låtar. När jag memorerat solot har jag fört in det i ett 
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notskrivningsprogram så att jag kan utgå från en notbild, vilket tydliggör spelstämman mot 
puls och ackordbakgrund, inför mitt analysarbete. 

För att analysera solona som jag plankat och transkriberat har jag tagit inspiration från 
Tommy Christensens arbete Rätt skala blir inte automatiskt en bra improvisation (2014) där 
han har transkriberat improvisationer av jazzpianister. Jag ställer mitt resultat mot det jag 
presenterat i bakgrundskapitlet om improvisationsmetoder för att beskriva det jag hör i 
improvisationerna. Samtliga data är tolkat utifrån min egen förförståelse eftersom det bygger 
på musikaliska begrepp och strukturer. Gunnar Ternhag (2009) skriver i sin bok Vad är det jag 
hör? om adekvat lyssnande vilket innebär att man successivt tränas att känna igen stilmedlen i 
en viss musikalisk genre och så småningom lär sig värdera användningen av dem. Ternhag 
(2009) menar att en van lyssnare vet vad den ska lyssna efter i en specifik genre, samtidigt 
som det finns en fördel med ett par ”friska öron” som är öppna för allt och på så sätt upptäcka 
sånt som den vana lyssnaren inte hört för att denne inte lyssnat efter det. Jag kommer använda 
mig av intentionsanalys som Ternhag (2009, s.34) menar är att förstå hur musiken är 
konstruerad, hur dess enskildheter ska bygga upp helheten och hur musikskaparen tänkte när 
denne komponerade stycket.  

Likt Leopoldssons arbete Improvisationsutveckling genom plankning och transkription (2018) 
har analysen utgått ifrån att jag spelat solona så mycket jag kunnat och fått en känsla för hur 
solisten har tänkt, därefter gick jag tillbaka till mina noter och kontrollerat ifall jag upplevde 
något speciellt eller reagerat på ett speciellt parti i notbilden. Jag redogör utifrån min 
förförståelse hur solisten har tänkt och ifall jag kan hitta tematiska inslag som till exempel 
grupperingar eller instrumenttekniska inslag. Jag jämför sedan improvisationerna med 
varandra och söker efter gemensamma genreöverskridande mönster. Detta presenteras som 
egenvalda teman i resultatet där jag lyfter saker jag finner intressant.  

3.Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten av analyserna av solotranskriptionerna. Jag har valt att 
presentera innehållet låt för låt för att sedan avsluta med koncept och slutsats av resultatet.  
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3.1 Liza Jane - Vince Gill (Pocket full of gold)  
Detta solo spelas på elgitarr och här visar Gill prov på olika typer av kvalitéer. Ur en 
elgitarrists perspektiv så lägger jag märke till snabbt att han använder sig mycket av bends  1

och lösa strängar samt en plektrumteknik då färdighet att spela med både plektrum och fingrar  
samtidigt krävs. Jag har noterat bends enligt det sätt jag hittat i andra metodikböcker, med en 
legatobåge mellan rytmvärdena och markerat med ett b. Slides  är noterat med ett glissando 2

och markerat med s.  

Fig. 5 

Det finns ett flöde i detta solo som inte låter ansträngt utan med fördel tar en vidare i 
ackordprogressionen. Jag upplever fraserna i två- eller fyr-takts perioder vilket ger en känsla 
av riktning och mål. Soloformen som råder anser jag inte vara traditionell i den bemärkelse att 
den är lika vedertagen som en bluestolva. Strukturen lyder åtta takter A dur, två takter C dur, 
två takter D dur — följt av fyra takter A dur, två takter C dur, två takter D dur och 
avslutningsvis fyra takter A dur. Ackordprogressionen ger låten en typ av ”bluesig” känsla 
eftersom ackordet C-dur inte tillhör det diatoniska tonmaterialet, men däremot gör D dur det. 
De ackordbyten som sker blir väldigt tydliga då Gill (se fig. 6) byter diatonisk grund och 
behandlar både C och D ackordet som dominantackord och utgår från en mixolydisk skala.  

Fig. 6  

Gills förmåga att skapa sångbara melodier i solospelet utmärks då han använder både den 
durpentatoniska- och den mollpentatoniska skalan på ett som är integrerande och det skapar i 
sin tur symbios. Solot känns arrangerat då det finns en tydlig markering i mitten av formen 
där Gill byter register på gitarren. De första tolv takterna kretsar kring två lägre oktaver 
medan följande tolv takter kretsar en oktav över föregående tolv, detta skrivs mycket om i 
metodböcker att ett solo bör ha sitt klimax två tredjedelar in i formen — vilket jag tycker att 

  Bends - från engelskans bend som betyder att böja. Metod för att höja eller sänka pitchen på en ton genom att 1

trycka ner en sträng och böja strängen på exempelvis en gitarr. (författarens översättning, 2019) 

 Slides - från engelskans slide som betyder att glida. Metod för att höja eller sänka pitchen på en ton genom att 2

trycka ner en sträng och glida på strängen på exempelvis en gitarr. (författarens översättning, 2019)
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det här solot uppnår. Andra delen av solot upplever jag som mer ”bluesig” då den mixolydiska 
skalan och bluesskalan tar vid och han använder mycket double stops  och mer 3

föruttagningar. Jag skulle påstå att klimax i detta solo händer i takt 17 på C ackordet då det 
hela intensifieras och dynamiskt utmärks det som det starkaste partiet. De fyra sista takterna 
används för att komma ner i varv och förbereda sig på nästa vers (se fig. 7).   

Fig. 7 

Här är en speciell fras (fig. 8) som jag fattat tycke för som inte ser särskilt komplex ut men 
låter som en imitation av en pedal steel-gitarr då man bendar sekunden ett tonsteg upp till 
durtersen och samtidigt spelar kvinten och sedan den återställda septiman för att till sist benda 
ner durtersen och landa på grundtonen. En pedal steel gitarrist hade använt sin fotpedal för att 
göra samma tekniska procedur, och på så sätt kan man låta som en pedal steel när man spelar 
elgitarr.   

Fig. 8 

3.2 On the outskirts of town - The Time Jumpers (The Time 
Jumpers)  

Det här solot är säreget såvida att det följer en rad av olika solister som spelar åtta takter var. 
Formen som de utgår från är en traditionell blues form där ackorden har dominantisk karaktär 
och stavas I7, IV7 och V7 i D-dur. Åttondelarna i den här låten är underdelade enligt swing-
känsla. Det svåra för min egen del har varit att översätta spelstämmorna till elgitarr på grund 
av speltekniska skäl.  

 Double stops - engelsk term som används när man spelar två toner samtidigt på stråkinstrument. Termen är 3

vedertagen i country-genren. (författarens översättning, 2019)
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Solopartiet tar vid i låtens mitt och fiolen inleder med en fras som skapar sväng och får en att 
fångas upp på grund av de rytmiska elementen. Glidet uppstår var tredje ton vilket skulle 
kunna förklaras som en tre-gruppering och är ett väldigt starkt tematiskt verktyg för att fånga 
upp lyssnaren. 

Fig. 9  

Arpeggion förekommer frekvent under soloinsatsen när fiolen spelar, blandat med moll- och 
durpentatonisk skala. Fiolernas fraser tycks ha en struktur som bygger på ett lick som följs 
upp av en melodisk linje som leder till ännu en rytmisk förskjutning. Detta skapar genast en 
stabilitet som gör att man känner sig trygg harmoniskt då ingenting nytt presenteras. 
Harmoniskt sker inget komplext utan allt är hämtat ur D-bluesskala med undantag för 
sekvensen i takt 19 och 20 då den melodiska linjen spelas enligt den G-mixolydiska skalan.  

Fig. 10 

Elgitarrens solistiska inslag (se fig. 11) bryter av fiolen i den första delen av detta solo, här 
följer samma tematiska följetång med upprepning som verktyg. Styrkan att använda rytmen 
att skapa temata motiv är väldigt stark då tonerna egentligen inte spelar större roll då fokuset 
ligger på halvnoterna följt av de snabba triolerna, tre gånger i följd.  

Fig. 11 

I den andra delen av solot turas dragspel, fiol och pedal steel om att spela åtta takter var där 
dragspelet öppnar med ännu en udda grupperingsfras. Den här typen av fras kallas för 
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femgruppering och bygger på fraser om fem toner som upprepas som ett motiv. Följt av en 
double stops-fras som betonar synkoperna. Tonmaterialet är återigen hämtat ur bluesskalan 
som på ett skickligt sätt svävar in och ut mellan moll respektive dur-pentatoniska skalan (se 
fig 12.).   

Fig. 12 

Pedal steel-gitarrens soloinsats bygger mycket på kromatik och en tematik där solisten 
använder sig av ett slags legatospel där solisten spelar två toner per anslag, vilket är något 
som jag inte upplever något av de andra instrumenten göra på samma sätt. Gitarrens sätt att 
frasera tror jag är en kombination av stålets förflyttning längs med strängarna samt fotpedal- 
och knäspakarnas mekanik. Tonerna ligger nära vid varje strängbyte, vilket gör det lätt att 
spela två toner för att sedan byta sträng och upprepa samma procedur. Solots karaktär 
beskriver också hur mekaniken i gitarren är otroligt komplex. I takt 44 (se fig. 13) inleds även 
trill som i skapar spänning mellan grundtonen och den förminskade nonan men löser upp sig i 
en pentatonisk fras (se bilaga 4.4). 

Fig. 13 

3.3 I don’t even know your name - Alan Jackson (Who I am) 
När jag lyssnar in det akustiska gitarrsolot reagerar jag på användandet av närmandetoner och 
grupperingar. Solots ovanliga sjuttontakters form är indelat i ackordsbyten om fyra takter och 
solistens fraser sträcker sig över den perioden. Öppningsfrasen får mig att haja till då den 
kromatiska passagen får en svävande känsla och visuellt kan man följa med i transkriptionen 
att solisten spelar mot en målton (se fig. 14). Från hög tonhöjd till låg tonhöjd. När 
ackordsbytet sker kan man se (bilaga 4.6) att solisten gör tvärtom nu och går från låg till hög 
tonhöjd omgående och spelar ett rytmiskt motiv som får öronen att reagera. Tredje frasen 
skulle anses vara solots klimax och sträcker sig över fyra takter som börjar högt går lågt i takt 
tio och avslutar högt än en gång. Den avslutande frasen börjar högt för att sedan varva ner då 
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notvärdena blir allt större och solisten gör sig redo att avsluta insatsen. I denna relativt korta 
solistinsats lämnas det få pauser för andrum.  

Fig. 14  

Fiolens soloinsats är mer åt det melodiska hållet där den melodiska linjen går enligt en skala 
och det förekommer än mer arpeggion än vad gör i gitarrsolot. Med hjälp av stråken använder 
sig solisten av flageoletter som effekt för att göra en fras att gruppera noter vilket tar det till 
ytterligare en nivå i solots varaktighet. Överlag låter detta solo väldigt glatt då solisten 
frekvent använder sig av ackordets dur-ters och skapar fraser som betonar tersen i respektive 
ackord. Solistens val av att skilja septiman åt gör sig hörd i den inledande frasen när den först 
är stor och etablerar ett joniskt ljudlandskap för att sedan återställa G# till G. Takten som 
föregår ackordsbytet ändrar genast karaktär från jonisk till mixolydisk och solisten markerar 
den dominantiska känslan som övergår i en föruttagning i E ackordet som 
ackordsinstrumenten byter till.  

Fig. 15  

3.4 Koncept och slutsats 
Det jag kan utvinna ur resultatet är att tonmaterialet går att härleda till materialet jag 
presenterat i bakgrundskapitlet under improvisationsmetoder, och är såpass vedertaget att det 
går att kalla det för koncept för en lyckad improvisation. Dessa koncept innefattar kunskaper 
inom pentatonik, bluesspråk, närmandetoner, ackordstoner och förskjutningar. 1) Solona som 
analyserats i denna studie har utgått från kyrkotonarternas skalor och när ett icke-diatoniskt 
ackord har förekommit har man behandlat detta ackord som ett nytt grundackord vilket skapar 
en känsla att solisten alltid förhåller sig inom det givna tonmaterialet, detta kan man se tydligt 
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i bilaga 4.5 där ackordprogressionen går från A-dur till C-dur, följt av D-dur. 2) För att 
improvisera på ett adekvat sätt inom den berörda genren bör man titta på hur de olika dur- och 
mollskalorna är uppbyggda till den grad att man har möjlighet att bygga arpeggion och 
använda dessa toner i ett motiv. Väldigt mycket av den rådande harmoniken bygger på 
diatonik eller, på sin höjd utifrån den afroamerikanska musiktraditionen, så används 
bluesskalan i dessa exempel. 3) Det förekommer inga utsvävningar rytmiskt. Tvärtom råder 
det ett tämligen tillbakadraget förhållningssätt till rytmik, och när det väl sker ett rytmiskt 
motiv framförs det på ett manér där fraserna grupperas eller förskjuts. Rytmiska 
förskjutningar förekommer frekvent där rytmen är i fokus snarare än tonerna. 4) Det återfinns 
ofta en melodisk linje som har en målton. 

5) De likheter jag noterar är att samtliga instrumentgrupper använder sig av double stops, som 
faller sig naturligt för det instrumentet.  Pentatoniska skalor förekommer frekvent i den 
rådande harmoniken. Man följer ackordprogressionen mer än att bara förhålla sig till en 
tonart. 6) I de melodiska motiven finns ofta måltoner; under en fyratakters-period så börjar 
frasen på en låg ton men frasen är uppbyggd så att melodin landar på en målton som är en 
eller två oktaver högre än starttonen. 7) Jag har märkt att när gitarren försöker efterlikna fraser 
som en fiddle eller pedal steel skulle spela så blir det genast svårare tekniskt eftersom 
intervallen inte faller sig lika naturligt på en elgitarr.  

4.Diskussion 

Här tar jag upp mina resultat i förhållandet till litteratur och min egen åsikt. Jag tar även upp 
problematik kring min metod och tankar om ämnet i framtiden.  

4.1 Resultat 
Det som banade väg för denna undersökning var min egen dragning för improvisationen i 
genren och hur den låter komponerad och inte alls som mina tankar om improvisation och hur 
jag är van att höra den. Låtarna vars uppbyggnad jag undersökte är lik populärgenren och är 
väldigt koncis där varje del fyller en roll i progressionen. Solopartierna rymmer bara ett fåtal 
takter och under dessa takter rymmer det knappt pauser. Dessa låtar har ett snabbt tempo, 
varav två som har ett bpm omkring 200 och den tredje på 180, vilket jag har märkt hör till 
vanligheten att country-låtar har såvida det inte är en ballad. Jag nämnde i bakgrunden att 
gitarren har en framträdande roll i genren och jag upplever att de flesta låtar är skrivna i kors-
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tonarter på grund av att dessa ligger bra på gitarr som G-, D- A- och E-dur, som även är 
tonerna på en normalstämd fiol.  
  
Jag har använt transkription och plankning som medel för att lära mig och ta del av ett 
tonmaterial och bli klokare vad gäller förhållningssätt till harmoniken ur ett bredare 
perspektiv. Min analys är att man förhåller sig till ackorden likt hur Johansson (1994) menar 
att jazzmusiker förhåller sig till ackord. Motsatsen skulle vara att man bara förhåller sig 
grundackordet i tonarten. Man utmärker ackordtonerna väldigt mycket genom arpeggion eller 
spelar enligt en pentatonisk eller diatonisk dur- eller mollskala.  

Eftersom country också tillhör den västerländska kulturen så går det att applicera mycket av 
den kunskap som finns i metodikböcker vad gäller improvisation och jag försöker inte 
återskapa hjulet igen, men som jag skrev i slutsatsen i resultatet så går det att härleda mycket 
till redan kända koncept. Av de transkriberade solona så är det akustiska gitarrsolot (bilaga 
4.6) det mest utstickande tonalt och är spelat av solisten med mest jazzinfluenser. Hela 
öppningsfrasen skapar han spänning genom kromatik som får örat att haja till, som sedan 
löses upp i ackordbytet och han går tillbaka till durpentatoniska skalan, som Levine (1989) 
menade är bra på grund av de luftiga intervallen.  

Avgränsningen för denna studie drogs vid att planka olika instrument inom genren för att se 
ifall det finns några likheter mellan solisternas val av toner och för att få en känsla för min 
egen del hur det låter att, till exempel, spela ett fiddle-solo på gitarr. Det jag har kommit fram 
till är att det finns både likheter och särdrag. De olika instrumenten använder de tekniker som 
är specifikt för det vederbörande instrumenten. Eftersom jag själv spelar elgitarr märkte jag 
ganska snabbt det frekventa användandet av lösa strängar i improvisationerna, vilket inte är så 
vanligt inom improvisation i modern jazz och blues. Pedal steel-gitarrens frasering utmärkte 
sig extra vid sitt frekventa användande av legatospel i detta stycke, där solisten avgränsade sig  
konsekvent med två toner per anslag. Eftersom improvisatören använder ett stål att glida med 
på strängarna gjordes det möjligt att med en teknik låta stålet studsa mot strängen vilket 
skapade en trill  (se takt 44 i bilaga). Mekaniken i steelens fotpedaler gör det möjligt att benda 4

double stops på ett som inget av de andra instrumenten förmår. Alla instrument använder 
double stops på olika sätt. Fiddle använder med fördel sina lösa strängar för att bilda polyfoni, 
som jag skrev i ett föregående stycke funkar det bra eftersom tonarterna som råder i denna 
studie stämmer överens mot fiddlens lösa strängar. Fiddlens sätt att spela double stops 
upplever jag som ett försök att imitera ljudet av ett tåg. Dragspelets användning av double 
stops utmärkte sig genom en understämma på melodin i parallella kvarter (se takt 31 i bilaga 

 trill - musikaliskt ornament4
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4.4). Pedal steelens användning av double stops brukar normalt vara en ters- eller sext-
stämma mot meloditonen. Denna förståelse har gjort det lätt att härleda licks spelat på elgitarr 
som kräver en speciell spelteknik som jag inte stött på i andra genrer som jag spelar. 
Elgitarrens användning av double stops anser jag är en blandning av exemplen nämnda ovan. 
Jag anser att det är ett försök att imitera de andra instrumentens sätt att förhålla sig till double 
stops, därav uppstår de krångliga spelteknikerna.  

Ytterligare en gemensam nämnare är att alla låtar som undersöktes har snabba tempon.  Det är 
en bidragande faktor till att svängrummet minskar i att uttrycka sig rytmiskt. Min egen 
upplevelse av musiken som helhet är att trummornas sätt att spela inte är särskilt luftigt och 
på så sätt bidrar det till att andra instrument också ligger på. Denna undersökning har för mitt 
eget musicerande krävt hög teknisk förmåga och utvecklat min egen spelteknik på grund av 
att låtarna har snabba tempon.  

Improvisation är en sak man borde öva på tillsammans med sin lärare tycker jag, vilket är 
något som Nachmanovitch (2004) belyser. Att skapa förutsättning för improvisation inom 
undervisningen i tidig ålder eller början av en musikalisk process gör att det inte känns lika 
laddat i skarpt läge. Jag gör den här studien för att kunna använda det som läromedel att föra 
vidare en annan improvisationskultur och kunna anpassa utifrån nivåer i undervisningen. Ju 
mer man övar på att improvisera desto mer bekväm kommer man tycka att det känns, med rätt 
handledning.  

I inledningen nämnde jag Berliner (1994) om titeln Thinking in jazz och att 
improvisationsmetodik utvecklas inom jazzmusik och att man lär ut ett ”sound”, bland annat 
enligt de sätt som Levine (1986), Fisher (1995) och Gulz (2001) skriver om i sin litteratur. Jag 
ser likheter hur detta skulle kunna se ut i en metodikbok om country-improvisation. 
Musikerna är lyhörda och instrumentgrupperna inspireras och försöker imitera varandra och 
på så sätt förstärks karaktären i sound-idealet för hur en improvisation bör låta.  

Likt hur Hallam (1998) beskriver improvisation tycker jag det finns samband mellan båda 
sidor som innebar att lära sig spela genren enligt de idiom som förekommer samt att det kan 
vara viktigt att se på improvisation som ett instrumentellt medel att uttrycka sig musikaliskt. 
Min egen väg är att upptäcka, och att lära mig en ny genre är en väg att gå för att utveckla 
mitt musicerande. Genom att ta del av ”nycklarna” i en ny genre blir min musikaliska palett 
bredare och jag blir friare i vad jag kan uttrycka.  
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4.2 Metodkritik 
Fokuset i min undersökning var att använda mig av transkription och analys som metod för att 
lära mig en ny genre. Plankningen och transkriptionen har helt klart tagit mest tid i 
förhållande till analysarbetet. I bakgrunden nämnde jag hur Levine (1986) beskriver att det är 
viktigt att själv spela solot för att få inblick och känsla för hur solisten tänkte. Detta var svårt 
stundtals då jag skulle översätta musiken till mitt huvudinstrument, på grund av tekniska 
svårigheter eftersom jag har begränsat antal band på min elgitarr eller att det krävs en sorts 
spelteknik. Syftet med undersökningen är att kartlägga solistens val av toner och sätta fingret 
på den tonalitet som råder för att lära sig en ny genre och det fungerade tämligen väl baserat 
på valet av metod. 
  
En svårighet i plankningsarbetet var att jag inte har så bred erfarenhet vad gäller plankning av 
andra instrumentgrupper än min egen. Det innebar att det fanns passager som var utmanande 
att spela eftersom instrumenten har sina egna effekter att tillgå, till exempel flageoletter på 
fiol eller pedalerna och knäspakarnas effekt på en pedal steel-gitarr. Det var även en utmaning 
i transkriberingen att notera ut instrumenttekniska effekter som bends på gitarrsolot, där 
upplevde jag att jag fick söka mig till en lösning och titta på hur andra har gjort efter jag hade 
noterat vilka toner som spelades — i jämförelse med fioltranskriptionerna som tillsynes 
spelade mer linjärt och inte lika mycket rytmiska utvikningar. Det blir jag som översätter 
dessa solon och därav mina tolkningar, vilket jag också är varse om.  

4.3 Framtiden 
Efter att ha gjort denna undersökning kan jag konstatera att jag fått en bredare syn på hur 
countrymusiker förhåller sig till tonmaterialet. En kvalitativ studie ger dock bara en viss 
säkerhet och omfattningen var inte särskilt stor men jag tycker att jag kan tillgodose syftet. En 
återkommande tanke genom hela processen var ifall det kändes nödvändigt att titta på hur 
andra instrument improviserade i genren än mitt eget, när det i själva verket är det som har 
gett mig mer lust att förkovra mig ännu djupare i endast improvisationsmetoder gällande 
elgitarrens spel i country-genren.  

Jag har lärt mig att se sambanden mellan instrumenten, vad de gör lika och annorlunda. Med 
dessa nya erfarenheter hade jag fördelat mer tid åt att spela solona och etablera det mer i 
gehöret samt speltekniskt i fingrarna. Som lärare krävs det att man behärskar många genrer 
och det här är en studie som kommer gynna min framtida roll som elgitarrpedagog, vilket var 
mitt mål från början. En bredare kompetens hos pedagoger eftersöks hela tiden och kan det 
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här vara till nytta för andra så gläder det mig. Min naturliga fortsättning kommer vara att 
transkribera mer improvisationer av elgitarrister eftersom det är mitt huvudinstrument.  
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Internetkällor 

Gill, Vince 

https://www.vincegill.com/ (Hämtad 2018-11-05)  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Time Jumpers, The 

http://thetimejumpers.com/members/paul-franklin/ (Hämtad 2018-11-05)  

Mason, Brent 

https://www.brentmason.com/about/ (Hämtad 2018-11-05) 

Fonogram och multimedia 

Liza Jane - Vince Gill  

https://open.spotify.com/track/5oEBzJenGWCKveXFHDGojy?

si=BobXpmuOQKeTsXkhkbpvTg  (Hämtad 2018-11-12) 

On the outskirts of town - The Time Jumpers 

https://open.spotify.com/track/2esnT6DyQDcVWAvIauTGZq?

si=5lHSY4zqQMqxEQffmIlZ5A (Hämtad 2018-11-12)  

I don’t even know your name - Alan Jackson 

https://open.spotify.com/track/6p3sBcbI7wpopEeBgxZHk7?

si=nH1XtArVQH6ZJUu4kZh4PQ (Hämtad 2018-11-12)  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Ordlista 

Bends - från engelskans bend som betyder att böja. Metod för att höja eller sänka pitchen på 

en ton genom att trycka ner en sträng och böja strängen på exempelvis en gitarr. (Författarens 

översättning, 2019) 

Slides - från engelskans slide som betyder att glida. Metod för att höja eller sänka pitchen på 

en ton genom att trycka ner en sträng och glida på strängen på exempelvis en gitarr. 

(Författarens översättning, 2019) 

Double stops - engelsk term som används när man spelar två toner samtidigt på 

stråkinstrument. Termen är vedertagen i country-genren. (Författarens översättning, 2019) 

Lick - engelsk term som används om en musikalisk fras som består av en kort serie av toner 

som används i solon. (Författarens översättning, 2019) 

Stål - är ett redskap som används för att spela pedal steel gitarr. Genom att lägga stålet mot 

strängarna kan man glida upp och ner för strängarna och gränslöst ändra pitchen eftersom 

gitarren saknar band.  
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Bilagor: Transkriptioner 

4.4 On the Outskirts of Town - The Time Jumpers 
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4.5 Liza Jane - Vince Gill 
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4.6 I don’t even know your name - Alan Jackson 
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