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Förtydligande 
Jag har skrivit detta arbete i egenskap av trumpetare och jag har gjort bedömningen att det är lättast 

för både mig och för dig som läsare att låta detta styra de exempel som ingår detta arbete. Således är 
samtliga notexempel och ackord transponerade för trumpet i Bb. För att läsa detta arbete i klingande 
tonarter behöver du transponera samtliga notexempel och ackord en sekund ner. Det vill säga att när 
jag skriver Am7 så betyder det Gm7 i klingande tonart, och ett notexempel i F-dur klingar i Eb-dur 
och så vidare. För dig som läsare så spelar detta mindre roll men om du läser mitt arbete i egenskap 

av till exempel pianist eller flöjtist, som inte vanligtvis läser transponerade noter, innebär det att du 
måste transponera noter och ackord om du vill använda dig av innehållet i det här arbetet.
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1. Inledning 
 

1.1 Personlig bakgrund 
Musik har alltid varit en stor del av mitt liv. Båda mina föräldrar är musiklärare och utövande 
musiker, och redan som mycket liten följde jag med mina föräldrar på deras olika musikaliska 

åtaganden. Det första instrument som jag intresserade mig för var trummor, men ganska snart spelade 
jag även gitarr och en del piano. Redan från början har jag haft ett förhållande till musiken som att 
den på något sätt redan finns där, och att jag kan vara en del av det, snarare än att det är jag som 
skapar den. Man skulle även kunna säga att det har varit musiken snarare än att hantera ett särskilt 
instrument som jag fascinerats av. Jag har ett brett musikaliskt intresse och jag spelar mycket olika 

sorters musik och olika instrument. Jag tilltalas av att kunna ta på mig många olika uppgifter, och 
utföra dem på ett tillfredsställande sätt. Som person är jag förhållandevis eftertänksam och jag har lätt 
för att se hur jag kan berikas av att ha en mångfacetterad kunskap och erfarenhet. Jag har en stark 
känsla för hur jag vill att slutmålet ska se ut, och trivs bäst när jag kan planera och fundera ut mina 

lösningar innan jag utför dem. 
 

1.2 Att spela trumpet 
När jag började spela trumpet under gymnasiet så var det mest på kul och just av nyfikenhet. Jag var 
driven av min vilja att få en vidare förståelse för olika sorters musik. Jag minns speciellt bandet Tower 
of Power som en speciell influens till att börja spela trumpet. Under gymnasiet var jag även varje 
vecka på den lokala jazzklubben och det var här som mitt intresse för jazz och improvisation började 
på allvar. När jag i augusti 2012 började på Bergslagens folkhögskola i Norberg så var det med målet 

att bli jazztrumpetare. Trumpet är ett fysiskt krävande instrument och kräver kontinuerlig övning för 
att över huvud taget kunna producera en tillfredställande klang. Förutom att lära mig att improvisera 
och att överhuvudtaget spela trumpet så ställdes jag under mina år på först Bergslagens folkhögskola 
och sedan Framnäs folkhögskola inför en hel del andra situationer som var helt nya för mig, saker 
som notläsning, orkester- och ensemblespel, komponering, arrangering, pianolektioner, sjunga i kör, 

gehörsstudier, jazzhistoria etc. Jag stannade inte heller vid jazz utan jag tackade ja till så många olika 
projekt jag bara kunde. Klassisk musik, reggae, balkan, funk för att nämna några. Utan att förändra 
min ambition om att främst utvecklas som jazztrumpetare så var min dragning till att som musiker ha 
flera olika förmågor i vissa fall starkare än min övertygelse att utvecklas som jazzimprovisatör. Trots 

att jag blev en bättre och bättre trumpetare så utvecklades jag inte alls i samma takt som improvisatör. 
Jag prövade varje övningsmetod och alla hjälpmedel jag stötte på, men min förmåga som 
improvisatör förbättrades avsevärt mycket långsammare än andra områden som jag alls inte gav lika 
mycket uppmärksamhet och tid. Jag upplevde ofta ett stort glapp mellan de nya verktyg som jag 
prövat i övningsrummet och vad min intuition sa under tiden jag improviserade. Det var en stor 

besvikelse varje gång som jag övat och övat på en specifik sak, bara för att i stunden och situationen 
då jag skulle använda mig av mina nya kunskaper inte få njuta av någon vidare framgång. 
 

1.3 Inledning till detta arbete 
På många sätt är det fortfarande där jag befunnit mig när jag gjort detta arbete. Jag har inte utvecklats 
som improvisatör som jag hoppats och jag tror att en av anledningarna till det är att jag än inte funnit 
en effektiv metod för att nå mina mål. Jag tror naturligtvis inte att det bara finns en metod eller 
lösning som på något vis ska ta mig dit jag vill, utan jag konstaterar endast att det jag gjort hittills inte 

tagit mig så långt som jag hoppats. Det har fått mig att fundera på om det är just hastigheten det 
innebär att improvisera som jag har svårigheter med. Jag upplever inte att jag saknar idéer eller känsla 
inför vad jag vill förmedla. Även om jag förberett en lista med idéer eller rentav nerskrivna fraser att 
använda i ett improvisationssammanhang har jag ändå inte lyckats improvisera med något flyt. Att 
improvisera är att balansera mellan sin intuition och sina medvetna val baserade på kunskap. En bra 

improvisatör lyckas bland annat få dessa två drivkrafter att samarbeta, och för att den utvecklingen ska  
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ta plats behövs tid att förbereda sig. Utveckling sker ofta genom små steg och det här arbetet har för 
mig varit en chans att utforska ytterligare en metod och se vilka lärdomar jag kan dra från mina 
erfarenheter.  
 

1.4 Varför bebop? 
Bebop är den första formen av det som idag kallas modern jazz, och utvecklades under jamsessions i 
40-talets New York. Musiken spelas oftast i swingfeel, med avancerad harmonik och höga tempon, 

men framförallt så står improvisationen i centrum. Beboplåtar är till stor del uppbyggda på ett antal 
ackordsprogressioner, som varieras på olika sätt. Fraserna som utvecklades till den här musiken är 
väldigt harmoniskt tydliga, och bygger mycket på arpeggion och närmandetoner. Namnet bebop 
kommer från hur samtiden uppfattade att musiken lät, alltså be-bop, två toner som spelas lång-kort. 

Dizzy Gillespie sa så här i ett citat från boken Bebop: The music and it’s players (Owens, 1996): 
 

“In the Onyx Club [1944], we played a lot of original tunes that didn’t have titles… I’d 
say ‘Dee-da-pa-n-de-bop…’ and we’d go into it. People, when they’d wanna ask for one 
of those numbers and didn’t know the name, would ask for bebop. And the press picked it 
up and started calling it bebop.” 

 
Innan bebopen utvecklades var det swing som dominerade musikscenen i USA. Att improvisera var 
vanligt, men det följde en betydligt enklare mall. Solon var ofta en tolkning av melodin, med enstaka 
utsvävningar. Oftast improviserade musiker bara i ett fåtal tonarter, som trumpetare kunde det vara 

till exempel C-dur och F-dur1, och eventuellt några tillhörande ackord. Till skillnad från äldre jazz så 
improviserar bebopmusiker i alla tonarter, och använder även hela skalor till vanliga 
ackordprogressioner som IIm7-V7-Imaj72, men även mellan3- och substitutdominanter4. Mycket 
vanligt är också att bryta ackord5och att blanda det med kromatiska närmandetoner6, något som var 
modernt och helt nytt under 40- och 50-talet. Sedan dess har mycket hänt och utvecklingen av 

jazzmusiken har skett samtidigt och på många platser jorden över. I generationer har jazzmusiker 
dragit nytta av sina föregångares musik, samtidigt som de blandat in deras egen musikaliska bakgrund 
i sitt konstnärskap. Hela tiden letar de efter nya sätt att uttrycka sig, och idag låter jazz väldigt olika 
från plats till plats och från musiker till musiker. När jazz kan låta så olika och bygga sitt uttryck 
utifrån så olika perspektiv uppstår det svårigheter att definiera vad den egentligen är, och en naturlig 

följdfråga blir då, vem är egentligen jazzmusiker? Inför detta arbete har jag haft en hypotes om att 
bebop på nåt sätt är en sorts central till resterande moderna jazzstilar. Jag är sugen på att undersöka 
detta förhållande, och se om det finns nånting som är gemensamt mellan två ytterligheter som kan 
vara en hjälp i att definiera jazz. Det har varit min bakomliggande drivkraft. Jag är övertygad om att 

om vi utgår från vår samtid och blickar bakåt så tror jag att många kan hålla med om att bebop är en 
genre som vi kan, känner till och kan placera, och en musiker som spelar bebop är utan någon större 
tvekan en jazzmusiker. Det som snarare leder till diskussion är om dagens moderna jazzmusiker 
verkligen är jazzmusiker, när musiken de spelar låter och ibland bygger på en helt annan grund än 
den musik som de flesta av oss är eniga om att kalla jazz.

                                              
1 Här är första exemplet i detta arbete på transponering som jag nämner i stycket efter min sammanfattning. För icke 
transponerande musiker är detta Bb-dur och Eb-dur. 
2 IIm7-V7-Imaj7 - En mycket vanlig ackordprogression inom jazz. De latinska siffrorna indikerar vilket skalsteg som ett 
ackord sedan staplas ifrån. Bokstäverna visar vilken typ av ackord detta är. 
3 Mellandominant - Ett tillfälligt tonartsbyte som skapar en större ledande känsla oftast mot ett specifikt målackord. Till 
exempel finns inte A7 i tonarten C-dur, men kan däremot vara en mellandominant till Dm7, som finns i C-dur. 
4 Substitutdominant - En substitutdominant har samma ters och sjua som en vanlig dominant, fast de har bytt plats. 

Exempelvis G7 har tersen B och sjuan F, och substitutdominanten Db7 har tersen F och sjuan B (korrekt stavning är 
egentligen Cb, men Cb och B klingar lika i detta fallet). 
5 Bryta ackord - Detta betyder att man spelar de toner som ingår i ett ackord i ett så kallat arpeggio. Exempelvis att bryta 
ett Em7 vore att spela tonerna E-G-B-D efter varandra. 
6 Kromatiska närmandetoner - En närmandeton är en ton med mycket riktning i sig, ungefär som en stor pil. En 
kromatisk närmandeton är de toner som ligger ett halvt tonsteg från måltonen. För tonen Eb är detta tonerna E och D. 
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2. Arbetets syfte 
 
Arbetets syfte är att som improviserande jazzmusiker få en djupare förståelse för hur traditionella 
bebopfraser kan omformas för att sedan användas i ett mer modernt sammanhang. Med fraserna som 

utgångspunkt vill jag på det här viset pröva min hypotes om att bebop är en central musikform inom 
jazzgenren. 
 
 

2.1 Frågeställningar: 
 

1. På vilket sätt kan traditionella bebopfraser förändras när de används inom 
ett modernt sammanhang? 

 
2. Upptäcker jag några fördelar med denna metod som kan vara till hjälp för 

andra jazzmusiker? 
 

3. Vilken roll spelar frasens längd när den ska användas i en ny situation? 
 

4. Vilka faktorer är särskilt viktiga i omformningsprocessen? 
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3. Material och resurser 
 

3.1 Femton fraser 
Mitt arbete består till största delen av fraser jag hämtat från improvisationer av kända 
beboptrumpetare och jag har döpt dem efter detta tabellverk så att det ska vara lättare att veta exakt 
vilken fras jag refererar till: 
 

Upphovsperson:  Frasernas namn: 
Chet Baker   –  CTB:1-6 
Clifford Brown –  CFB:1-5 
Dizzy Gillespie –  DG:1-2 
Miles Davis   –  MD:1-2 

 
Upphovspersonens namn har jag förkortat till två eller tre bokstäver, och efter frasens namn i denna 
tabell har jag även skrivit ut till vilken låt frasen ursprungligen spelades, i kursiv stil. Till exempel så 
betyder ”CTB:3 Tangerine” att detta är den tredje frasen av Chet Baker som jag studerat, och att 

frasen ursprungligen improviserats till låten Tangerine. 
 
Till min hjälp att hitta dessa fraser har jag börjat med att lyssna på album av kända beboptrumpetare, 
och sedan letat reda på befintliga transkriptioner av solon, eller transkriberat själv. Till min hjälp har 
jag haft två resurser, Ken Slones 28 Modern jazz trumpet solos bk 1 & 2 (Slone, 1980, 1983) och 

websidan jazztrumpetsolos.com7 med transkriptioner av John Keady och Mike Ramos. Viktigt att 
komma ihåg med titeln till Ken Slones bok är att den visserligen innehåller orden modern jazz, men 
det är inte att förväxla med vad jag i detta arbete hänvisar till när jag pratar om modern jazz. Ken 
Slones böcker gavs ut 1980 respektive 1983, och vad som var modernt då skiljer sig på många sätt till 
det som är modernt nu.  

 
Vid inspelningarna av dessa fraser har jag använt mig av Drumgenius8 (Projazz Lab, 2012), en 
applikation som spelar trumspår. 
 

3.2 Stretch Music 
Förutom fraserna har jag valt ut två modernare jazzlåtar från Christian Scotts album Stretch Music 
(Scott, 2015). Christian Scott är en trumpetare från New Orleans i USA, som hela tiden försöker 

blanda nya musikstilar för att skapa något nytt, och han har varit mycket produktiv. År 2017 släppte 
han till exempel tre album med nyskriven musik. Samma höst som jag började studera på 
Musikhögskolan i Piteå så släppte han ett album som heter Stretch Music, vilket även är vad han 
döpt sin musik till. Det har sedan dess blivit ett av de album som jag lyssnat allra mest på. I samband 
med att han släppte Stretch Music, så lanserade han även en ny sorts applikation som hör ihop med 

albumet. Applikationen är en musikspelare och den innehåller albumet i sin helhet, men den har 
även en rad möjligheter som återfinns hos applikationer som The Amazing Slow Downer, som är ett 
välanvänt verktyg för musiker som vill transkribera och lära sig ny musik. Applikationen Stretch 
Music9 (Tuttiplayer, 2015) kan även den sakta ner uppspelningshastigheten utan att låtens tonart 
förändras, samt göra loopar i musiken. Förutom dessa funktioner så ger den mig möjligheten att ställa 

in nivån på varje instrument, ungefär som om jag stod vid mixerbordet medan bandet spelar upp 
låtarna för mig. Slutligen innehåller applikationen även utdrag ur partituren för låtarna. Helt enkelt 
ett mycket användbart verktyg för en jazzmusiker som vill lära sig mer om musiken som spelas. På 
grund av denna breda användbarhet så blev denna applikation den perfekta arbetskamraten för mitt 

                                              
7 Hyperlänk: jazztrumpetsolos.com 
8 Hyperlänk: Drumgenius 
9 Hyperlänk: Stretch Music 

 

http://www.jazztrumpetsolos.com/
http://www.projazzlab.com/
https://tuttiplayer.com/stretch-music
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fortsatta arbete, och jag har därför använt den som ackompanjemang för inspelningarna av båda 
solona.  
 
Här är en länk till ett YouTube-klipp där Christian Scott själv visar vad man kan göra med 

applikationen:  
 
Christian Scott förevisar Stretch Music App. 
 
 

Liberation Over Gangsterism 
Detta är en låt baserad på tre ackord (Dm7add11, Am och Gm7add11), och har ett förhållandevis 
lugnt tempo där fjärdedelarna slår 95 slag i minuten. Hela låten kretsar mer eller mindre kring 
tonerna som finns i F-dur skala, vilket är en utmaning när det kommer till att spela bebop. Bebop 

bygger på ackordsprogressioner som tillfälligt byter tonart och på det viset får musiken och fraserna 
en tydlig riktning. Den här låten saknar mycket av det, och har en mer modal10 framtoning. En 
annan intressant del av den här låten är trumspåret som markerar det andra slaget i varje takt, och det 
kan vara förvirrande till en början, men bygger samtidigt upp en bred bas för resten av musiken att 
stå på. För att lyssna på originalversionen av den här låten kan du trycka på den här länken: 

 
Christian Scott aTunde Adjuah - Liberation Over Gangsterism 
 
 

Of A New Cool 
Den här låten är mer avancerad på flera sätt. Framförallt så innehåller den en tydligare harmonik, och 
en mer komplex harmonisk rytm11. Tempot är något högre än Liberation over Gangsterism och 
ligger på 118 slag i minuten, men det är samtidigt mycket mer som händer och soundet är mycket 
tätare. Låten följer den mycket vanliga formen A-A-B, men annorlunda är att alla solon börjar under 
en B-del innan solot fortsätter till A-delarna. B-delen är även längre, med sina 18 takter mot A-

delens 15. Många av ackorden har även angivit en annorlunda baston än ackordets grundton, vilket 
gör harmoniken ytterligare komplex eftersom de blir mer och mer svåra att definiera. Jag känner en 
viss begränsning i min egen förmåga att analysera harmoniken, men jag tror samtidigt att även 
kompositören har tvekat när han namngivit ackorden. För att lyssna på originalversionen av den här 

låten kan du trycka på den här länken: 
 
Christian Scott aTunde Adjuah - Of A New Cool 

                                              
10 Modal musik - Till skillnad från diatonisk musik där varje ackord kommer från en specifik skala så bygger modal musik 

på flera skalor från andra modus. Ett ackord kan på det viset ta många olika former, beroende på hur musikerna väljer att 
tolka det. 
11 Harmonisk rytm – Sammanfattat avses här hur tätt ackorden kommer. De kan vara så tätt som ett eller flera ackord per 
slag i takten, eller ha en så kallad lugn harmonisk rytm som innebär att det är glesare mellan ackordsbytena. Ackorden 
kan till exempel följa en särskild rytm, likt en kompfigur. En takt består av starka och svaga slag, exempelvis i 4/4-takt 
där slag 1 & 3 är starka och slag 2 & 4 är svaga så följer även ackorden detta mönster. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v5eBHyh0o54
https://open.spotify.com/track/3TFma17nhdqP5BoPb5HsjT?si=y465tuk2RISK-9RC5RN_oA
https://open.spotify.com/track/7CXoOC1AG4Q8htKWXQ7lLN?si=OYfCeKubQYe4RbStcpXVMw
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4. Frasernas bearbetning 
 

4.1 Arbetets faser 
Mitt arbete har i huvudsak bestått av tre faser:  

- Inhämtning och instudering av 15 fraser från beboptraditionen. 

- Skapandet av två skrivna solon, baserade på dessa fraser, till två modernare jazzlåtar som på 
många sätt skiljer sig ifrån beboptraditionen. 

- Analys av resultatet från detta arbete. 
 
När jag började inhämtandet av fraser som jag skulle använda i detta arbete, började jag först att titta 

närmare på de solon som jag studerat under tidigare trumpetlektioner och liknande. De två första 
solona som jag kom att tänka på var Chet Bakers solon på Tangerine och It’s You Or No One 
(Baker, 1974) som jag spelat och övat mycket på för några år sedan. Som jag tidigare nämnt finns 
transkriptioner av bland annat dessa två solon med i Ken Slones bok 28 Modern jazz trumpet solos 
bk 1 & 2, och på det viset har jag lyssnat vidare på kända trumpetsolon från bebop-eran. 

 
Här följer en kort presentation av de fraser och låtar jag har valt att använda i detta arbete, samt lite 
information om upphovspersonerna bakom dem. Jag vill på det viset att du som läsare ska få lite 
kontext till varför jag valt att arbeta med just de fraserna. Alla fraser är transponerade för trumpet. 
Eftersom det är som trumpetare jag har gjort detta arbete känns det mest naturligt att göra så, och jag 

tror det leder till färre oklarheter. I de lyssningsexempel jag spelat in så har alla fraser förutom två 
spelats i 132 slag i minuten. Chet Bakers fraser från Summertime (CTB:5-6) spelas i 115 slag i 
minuten, eftersom även originalen har ett långsammare tempo än de flesta andra fraser som jag 
arbetat med. Med denna presentation vill jag även ge en förklaring till varför jag tycker att de har 
varit intressanta för mitt arbete. 

 
 
 

4.2 Chet Baker 
Om man ska prata om traditionella bebopfraser, och jazztrumpetare i synnerhet så tänkte jag först på 
Chet Baker, en trumpetare från USA:s västkust som började sin karriär som trumpetare i Charlie 
Parkers band under sent 40-tal. Den musik som han är mest känd för är ofta något lugnare än den 

bebop som hans motsvarigheter på USA:s östkust spelade. Baker är känd för sitt oerhört lyriska sätt 
att improvisera, samt att stava harmoniken på ett mycket elegant och tydligt vis. På det viset är Baker 
en utmärkt fallstudie i jazzimprovisation baserad på fraser.  
 
 

CTB:1 Autumn Leaves 
Detta är öppningsfrasen i Chet Bakers solo på Autumn Leaves från albumet She Was Too Good To 
Me (Baker, 1974) och innehåller flera traditionella bebopattribut. Till att börja med så spelas frasen 
över den mycket vanliga ackordsprogressionen IIm7-V7-Imaj7, och sedan innehåller den även en 
kromatisk närmandeton till molltersen i första takten. Synkoperna i andra och tredje takten är 

ytterligare något som är typiskt för bebop. Den här frasen använder jag i solot för Of A New Cool, 
för en progression som går Fm-Bb-Db#11-Cm, vilket är likt originalet förutom Db#11 som sticker 
ut lite grann i sammanhanget vilket gjorde att den delen av frasen transponerade jag upp en mollters 
istället för en kvint som för resten av frasen. 
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Lyssningsexempel CTB:1 
 
 
 

CTB:2 There Will Never Be Another You 
Den här fraser skiljer sig från de övriga därför att detta är inte en fras. Detta är helt enkelt 15 takter av 
Chet Bakers There Will Never Be Another You från albumet Chet Baker Sings (Baker, 1954) och är 
ett av hans mest välkända solo. Det är ett tydligt exempel på Bakers lyriska och rytmiska lekfullhet 
som binds samman av hans tydliga harmoniska språk. I fjärde takten ser vi en mycket vanlig fras för 

dominantackord under bebop-eran. Han bryter ett dimackord från tersen, vilket för ett B7alt ger 
tonerna 3-5-7-b9, och blir en mycket stark ledande rörelse mot målackordet Em7. Denna del av 
hans solo har jag bland annat valt att arbeta med för att kunna svara på min tredje forskningsfråga som 
har att göra med hur längden på en fras påverkar omformningsprocessen. 

 

 
 
Lyssningsexempel CTB:2 
 
 

 

CTB:3 Tangerine 
Denna fras kommer också från albumet She Was Too Good To Me (Baker, 1974), och finns med på 
en inspelning av låten Tangerine. Under sin improvisation återkommer Baker flera gånger till ett 
liknande mönster eller en liknande fras som detta exempel, varje gång denna ackordsprogression 

dyker upp. Varje ton som är på slaget12 går även att hitta i ackordet som spelas till frasen. Till 
exempel första tonen i andra takten är den samma som tersen i ackordet Gm7 och sjätte tonen i 

                                              
12 I taktarten 4/4 innehåller varje takt fyra fjärdedelar, och varje not som är på någon av dessa fjärdedelar kallar man för 
att vara på slaget. I en takt med bara åttondelsnoter skulle det alltså vara varannan not, med start på den första i takten. 

 

https://soundcloud.com/johannes-moen/ctb1
https://soundcloud.com/johannes-moen/ctb2
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samma takt, som inte är på slaget, är en närmandeton till grundtonen i ackordet. Sömlöst bygger han 
på så vis ihop ackordsprogressionen med ackordstoner och närmandetoner till en mycket väl 
sammanhängande fras. Den här frasen har jag inte behövt transponera när jag använt den till solot i 
Liberation Over Gangsterism, eftersom den redan leder till ett F-dur, däremot har jag ändrat de sista 

fem tonerna så att de ska leda vidare till nästa fras över ett Am. 
 

 
 

 
Lyssningsexempel CTB:3 

 
 
 

CTB:4 It’s You Or No One 
Denna korta fras återkommer i en mängd olika sammanhang från bebopen, och kan egentligen ses 
som en inringning till en målton, som i detta fallet är tonen D. Denna inspelning kommer även den 
ifrån albumet She Was Too Good To Me (Baker, 1974). När jag använt den här frasen för solot i 
Liberation Over Gangsterism har jag transponerat den så att måltonen är ett A istället. 
 

 
 
Lyssningsexempel CTB:4 
 
 

 

CTB:5 Summertime 
Här ser vi ett annat typiskt sätt att hantera ett dominantackord, B7alt, som leder till ett mollackord, 
Em7. Detta något nyare sätt att behandla ett dominantackord kommer ifrån den harmoniska 
mollskalan. Dominanten i tonarten Em är egentligen ett Bm7b9, men Baker spelar en durters i 

dominantackordet istället. Det här skapar mycket mer spänning, och har alltså samma innehåll som 
en Em-harmonisk skala. Denna version av Summertime spelades in 1988 under en konsert i 
Tyskland. När jag använt den här frasen för solot i Liberation Over Gangsterism är frasen 
transponerad till ett A7alt. 

 

 
 
Lyssnigsexempel CTB:5 
 

 
 

CTB:6 Summertime 
Denna fras är ytterligare ett exempel på hur en II-V-I kadens i moll kan spelas. Inspelningen är 
densamma som CTB:5. När jag använt den här frasen för solot i Liberation Over Gangsterism har jag 

https://soundcloud.com/johannes-moen/ctb3
https://soundcloud.com/johannes-moen/ctb4
https://soundcloud.com/johannes-moen/ctb5
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endast använt den andra takten och ändrat andra tonen till ett Bb, för att på det viset leda solot till ett 
Gm, som kommer i nästa takt. Jag använder även den här frasen i Of A New Cool, med början i 
andra takten av frasen. Där har jag transponerat frasen från ett F#m7b5 en mollters upp till ett 
Am7b5 och sedan förändrat slutet något för att sedan transponera fortsättningen av frasen i nästa takt 

en durters ner så att tonerna inte är alltför främmande för ackordet Gb6. 
 

 
 
Lyssningsexempel CTB:6 
 
 

 

4.3 Clifford Brown 
En av 50-talets allra mest utpräglade och välkända beboptrumpetare är Clifford Brown, även kallad 

Brownie. Hans solon på låtar som Joy Spring (Daahoud, 1954), Cherokee (Study in Brown, 1955) 
och Split Kick (A Night At Birdland, 1954) är något som så gott som alla jazztrumpetare studerat vid 
något tillfälle i sitt liv. 
 
 

CFB:1 Joy Spring 
Detta klassiska bebopsolo är fullspäckat med II-V kadenser i dur, och intressanta rytmiseringar och 
accenter. Låten kommer från albumet Daahoud och spelades in 1954. Den här frasen inleder solot i 
Of A New Cool. Tonarten är densamma så jag har inte behövt transponera frasen men däremot 
tyckte jag att det passade bättre att solot började med en längre ton än en åttondelsupptakt, så därför 

har jag bara använt andra takten i den här frasen. 
 

 
 
Lyssningsexempel CFB:1 

 
 
 

CFB:2 Joy Spring 
Denna passage är typisk för Clifford Brown. Han spelar här i princip samma fras tre gånger, varje 

gång i den nya tillfälliga tonarten som ackorden skapar. Att upprepa samma fras flera gånger och göra 
små förändringar beroende på vilket ackord som ligger i grunden på detta vis kallas för 
motivbearbetning. Den här inspelningen är densamma som CFB:1. När jag använt den här frasen för 
solot i Liberation Over Gangsterism har jag gjort en motivbearbetning som stannar i samma tonart, 
men med en närmandeton (tonen b9) i den sista takten. 

 

 
 
Lyssningsexempel CFB:2 

https://soundcloud.com/johannes-moen/ctb6
https://soundcloud.com/johannes-moen/cfb1
https://soundcloud.com/johannes-moen/cfb2


 

  10 

 
 
 

CFB:3 All The Things You Are 
Enstaka trioler, och åttondelssynkoper är även det mycket vanligt inom bebop. Frasen kommer från 
en liveinspelning från 1953 till albumet Overnight in Paris (Brown, u.å). Under solot till Of A New 
Cool har jag transponerat frasen till Ab, och den passar extra bra där eftersom frasen inte innehåller 
den fjärde tonen i skalan, vilket hade krockat med ackordets #11. 
 

 
 
Lyssningsexempel CFB:3 
 

 
 

CFB:4 All The Things You Are 
Långa åttondelsfraser var också det vanligt i Clifford Browns solon, och här är ett till exempel på det. 
Jag tyckte denna fras var särskilt intressant eftersom det är en lång fras som spänner över två 

mollackord. Inspelningen är densamma som CFB:3. När jag använt den här frasen för solot i Of A 
New Cool har jag bara använt första takten, och transponerat den till ett Gm istället. 
 

 
 

Lyssningsexempel CFB:4 
 
 
 

CFB:5 Split Kick 
Split Kick var öppningslåten till en konsert på den legendariska jazzklubben Birdland i New York av 
Art Blakey Quintet, där Clifford Brown var en del av bandet. Konserten spelades in och gavs ut som 
ett livealbum 1954 och heter A Night At Birdland (1954). När jag använt den här frasen för solot i 
Liberation Over Gangsterism har jag helt enkelt transponerat den en kvart ner till ett Am. 

 

 
 
Lyssningsexempel CFB:5 

4.4 Dizzy Gillespie 
Tillsammans med sin vapendragare Charlie Parker har Dizzy Gillespie gått till historien som en av de 
verkliga pionjärerna inom den nya musikformen bebop. 
 
 

https://soundcloud.com/johannes-moen/cfb3
https://soundcloud.com/johannes-moen/cfb4
https://soundcloud.com/johannes-moen/cfb5
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DG:1 Hot House 
Här är ytterligare ett exempel på en motivbearbetning. Jag tänker mig att Gillespie ser båda fraserna 
som en typ av Bb-dur fras, eftersom både fras och ackord återfinns i den skalan. Inspelningen finns på 
livealbumet Jazz at Massey Hall (The Quintet, 1956). När jag använt den här frasen för solot i 

Liberation Over Gangsterism har jag helt enkelt bytt plats på de två fraserna, eftersom ackorden där 
är ett Gm som leder till ett Am. 
 

 
 
Lyssningsexempel DG:1 

 
 
 

DG:2 Hot House 
Denna fras kommer från samma inspelning som DG:1, och är ett tydligt exempel på hur det fjärde 
tonsteget i skalan ofta undveks helt under beboperan. Tonen låter inte så särskilt spännande, och kan 
till och med förflytta känslan av ett tonalt centrum. Idag är det inte ovanligt att man höjer den fjärde 
tonen i skalan till att bli ett #11-ackord istället, och så är fallet i Of A New Cool. Ackordet är ett 
maj#11 och när jag letade efter bebopfraser innehållande en #11 så fann jag att den mest stilenliga 

representationen är att helt enkelt hoppa över den fjärde tonen i skalan, och spela såsom Gillespie gör 
i Hot House. 
 

 
 
Lyssningsexempel DG:2 

 
 
 

4.5 Miles Davis 
Miles Davis är en av den mest inflytelserika och imponerande jazzmusikern genom tiderna. Han har 
gång på gång skapat nya sound inom jazzen genom att sätta ihop sina supergrupper, och var under 
flera decennier i framkant under varje ny musikform som jazzen utvecklades mot. Under 50-talet var 

bebop något av den mest moderna och utforskande musik som fanns, och självklart var även Miles 
Davis en del av rörelsen. 
 
 

MD:1 Seven Steps To Heaven 
Denna fras skiljer sig något från de föregående, på det att den bryter några av de mönster som var 
mycket vanliga hos till exempel Chet Bakers fraser. Flera av tonerna som är på slagen är inte alls 
ackordstoner, och ibland inte heller närmandetoner. Miles Davis utmanar ackorden i större 
utsträckning än vad Chet Baker gör. Det här exemplet betonar till exempel tonen F över ett Am7, 
samt att den landar på den nionde tonen i skalan till slutackordet. Inspelningen kommer från albumet 

med samma namn från 1963 (Davis, 1963). Den här frasen har jag använt i båda solona för att 
undersöka vilka skillnader som uppstår med frasen i de olika situationerna. När jag har använt den 
här frasen i solot till Liberation Over Gangsterism så har jag transponerat frasen från en II-V 
progression i G-dur till F-dur, och i Of A New Cool använder jag endast första takten eftersom 

https://soundcloud.com/johannes-moen/dg1
https://soundcloud.com/johannes-moen/dg2
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ackordet i låten på det som skulle bli andra takten i frasen behöver en större riktning till nästa ackord, 
och inte ett frasslut som i originalexemplet. Därför avslutas frasen istället med en längre kromatisk 
rörelse mot grundtonen i nästa ackord. 
 

 
 
Lyssningsexempel MD:1 
 
 
 

MD:2 So What 
Denna fras kommer från en legendarisk inspelning från Davis album Kind Of Blue från 1959 (Davis, 
1959). Albumet brukar betraktas som en vändpunkt för bebopen, och är ett av de första exemplen på 
modal jazz. Den här frasen introducerar ett Fm7 efter en lång del med bara ett långt Em7 och Davis 

får det verkligen att kännas nytt och fräscht att bara flytta upp ackordet ett halvt tonsteg, med hjälp 
av den här frasen. När jag använt den här frasen för solot i Liberation Over Gangsterism har jag inte 
behövt förändra den på något sätt utan endast transponerat den upp ett helt tonsteg till ett Gm. 
 

 
 

Lyssningsexempel MD:2 
 
 

https://soundcloud.com/johannes-moen/md1
https://soundcloud.com/johannes-moen/md2
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5. Bebopfraser i nutid 
 

5.1 Resultatet 
Här följer en presentation över vad som varit målet att producera med mitt arbete med tidigare 
presentade fraser, två stycken solon på Christian Scotts låtar Liberation Over Gangsterism och Of A 
New Cool. Detta är själva kärnan för vad jag producerat. Till varje solo finns en inspelning av mig 
som solist, med applikationen Stretch Music som ackompanjatör. Jag har valt att klippa bort melodin 

som spelas innan solot, då det inte påverkar mitt arbete på något avgörande vis. Mina inspelningar 
innehåller bara solodelen i varje låt. Längre ner i detta kapitel finns noter på hur jag bearbetat fraserna 
till att bli två solon, och under notsystemen finns en hänvisning till vilken fras jag använt var, så att 
du kan se och höra på vilket sätt frasen förändrats från originalversionen.  
 
 

SOLO 1 - Liberation Over Gangsterism 
Att ha få ackord att jobba med och endast bebopfraser som verktyg var en utmaning. Jag upplever att 
fraserna inte leder den här musiken vidare på samma sätt som de gör i de sammanhang som de 

kommer ifrån, utan blir lite isärtagen från resten av musiken, till exempel i takt 10-12. Vad jag 
upptäckt av att arbeta med bebopfraser med den här musiken är att bebopfraser går allra mest i dur, 
och så kanske de under formens gång gör en liten kort utsvävning och gör en II-V i moll. Chet 
Baker är ett bra exempel på detta. Han spelar ofta väldigt luftigt på mollackord, eller också nåt blues- 
eller penta13-aktigt. Å andra sidan så är det ganska få saker som jag tycker låter fel för den här låten, 

det mesta passar ungefär lika bra. Rytmen skiljer sig mycket från bebopens swing-åttondelar, där den 
här musiken inbjuder solisten att vara mycket mer rytmiskt flytande. När jag har spelat in detta solo 
har jag förhållit mig någorlunda löst till noternas rytm, och låtit dem snarare vara som en guide, 
tonerna har jag däremot spelat i rätt följd.  
 

Till det här solot har jag använt följande fraser: 

• CTB:3-6 

• CFB:2, 5 

• DG:1 

• MD:1, 2 

 
Kort sagt så tycker jag att bebopfraserna funkar någorlunda bra till denna lite mer modala låt. 
Frasernas riktning landar ibland på ett sätt som ger en viss känsla av att lösas upp. Vissa fraser är lite 
mer malplacerade än andra, men låtens accepterande harmonik gör att jag stundtals tycker att det 
finns viss musikalisk substans i mötet mellan gamla bebopfraser och ny musik.  

 
Inspelning: Liberation Over Gangsterism - SOLO 
 
 

SOLO 2 - Of A New Cool 
Den här låten har mer likheter med beboplåtar än vad Liberation Over Gangsterism har, men är 
samtidigt så komplex på flera vis att jag upplever att bebopspråket har svårt att hitta ett läge som 
känns i linje med musiken. Dels ställer harmoniken högre krav på att vara precis som solist och 
improvisatör, och dels blir bebopfraserna något endimensionella i sammanhanget. De leder ofta från 

ett läge till ett annat, medan harmoniken i Of A New Cool både har ett djup och gör distinkta 
förflyttningar som jag som solist inte kan ignorera. Takt 21 och ett par takter framåt tycker jag är ett 
tydligt tecken för detta. Från inspelningen hör jag ett annat tydligt resultat, nämligen att rytmen 
spelar en stor roll för frasernas kompabilitet med musiken. Jag upplever flera gånger att jag på 

                                              
13 Penta - Detta är en förkortning för en penta-skala, vilket är en skala med fem toner i sig. (Grek. Pente=5) 

 

https://soundcloud.com/johannes-moen/liberation-over-gangsterism-solo
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inspelningen har ett annat tempo än musiken, vilket säkert kan stämma ibland, jag är inte alls en 
trumpetare av sådan dignitet att jag inte kan skylla på mig själv. Men det finns också ställen där jag 
upplever att jag spelar i rätt tempo, men där musiken, ackordens rytm och intensitet befinner sig på 
ett annat ställe än jag. Kanske framför allt under den senare delen av inspelningen, från takt 28 och 

framåt. I den här låten har jag även undersökt hur det låter och känns när jag bearbetar en längre bit 
av en improvisation, kopplat mot mina forskningsfrågor. Frasen CTB:2 är 15 takter ur Chet Bakers 
improvisation på låten There Will Never Be Another You från en inspelning som gjordes redan 
1954. 
 

Till det här solot har jag använt följande fraser: 

• CTB:1, 2, 6 

• CFB:1, 3, 4 

• DG:2 

• MD:1 

 
För att sammanfatta mig så upplever jag inte att de bebopfraser jag valt ut att arbeta med gör sig 
särskilt väl i den här musiken. Inspelningen får mig som musiker att låta mer osäker än vad jag 
upplever mig som, både rytmiskt och harmoniskt. Det är mycket möjligt att det skulle fungera 

mycket bättre med andra bebopfraser eller andra utövare, men för mig och det arbete jag framför här 
så är det tydligt att denna musik är något annat än bebop. De må vara släkt med varandra, men de är 
väldigt olika, frasernas omformning till trots. 
 
Inspelning: Of A New Cool - SOLO 

https://soundcloud.com/johannes-moen/of-a-new-cool-solo
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6. Diskussion 
 

6.1 Reflektioner över mitt resultat 
Musiken som jag skapat med den här metoden låter för mig konstruerad och inte särskilt levande, 
trots att jag gjort mitt bästa för att väva ihop fraserna på ett sammanhängande sätt. Jag har i det här 
arbetet behållit relativt mycket av frasernas ursprungliga beståndsdelar, och det är möjligt att jag skulle 
ha nått ett annat resultat om jag gjort ytterligare förändringar av fraserna. Det kan i sin tur leda till att 

fraserna inte längre är just bebopfraser, och för att försäkra mig om att omformningsarbetet inte skulle 
leda till just det valde jag att behålla så mycket jag kunde av frasernas original. Att omforma gamla 
fraser till att passa ett nytt sammanhang är inget unikt, utan tvärtom är det liknande processer som de 
allra flesta jazzmusiker tar sig igenom som ett steg i sin utveckling mot något nytt. Jag är något 
obekväm med att dra slutsatser utifrån ett arbete som på alla sätt är påverkade av mina personliga val, 

och mina förmågor såsom de är. Med det sagt så pekar mitt arbete på en del slutsatser, och det vore 
intressant att se om nästa musiker når samma resultat som jag. Kanske upptäcker den liknande 
tendenser, eller kanske inte. Mitt arbete har i alla fall gett mig de resultat som jag diskuterar i det här 
kapitlet.  

 
Den här processen har varit utvecklande för mig som improvisatör och jag har utvecklat min förmåga 
att sammanfoga kunnande och intuition. Alla hantverk tar lång tid att utveckla, och det gäller inte 
minst att improvisera. Jag har under arbetets gång fortfarande haft svårigheter att använda mitt 
kunnande till att i stunden formulera fraser som samtidigt speglar den känsla jag vill förmedla, det är 

fortfarande några steg längre fram. Det här har istället framförallt varit en givande övningsmetod, som 
kan underlätta att brygga något som till en början varit för svårt för att genomföra. Jag har kunnat 
göra medvetna val och låta mig själv ta den tid jag behöver för att fundera ut hur och varför jag vill 
förändra en fras. Jag har kunnat väva ihop ett solo som jag inte kunnat improvisera fram även om jag 
på förhand hade gjort en lista med vilka fraser jag skulle använda, som jag nämner i kapitel 1.3 

Inledning till detta arbete (sid 2). På det viset har jag även kunnat utmana mig själv tekniskt, 
samtidigt som jag utvecklat ett personligt förhållningssätt till fraserna.  
 
Att peka på tendenser inom ett ämne så stort som bebopens betydelse i modern jazz, och hur det 
definierar moderna jazzmusiker kan bli ett hur stort arbete som helst. Jag har flera gånger varit 

tvungen att skala ner storleken på mitt arbete för att behålla riktningen, för att låta fraserna vara den 
levande delen som genomgående driver min forskning framåt. När jag fick idén till att undersöka 
bebopens förhållande till modern jazz, så var min hypotes att bebop kunde vara en spindel i nätet 
bland alla olika uttryck som jazzen tagit, att det finns någonting gemensamt mellan de olika 

musikformerna. Jag har fått pröva min hypotes, och det finns tusen och åter tusen sätt att fortsätta 
utforska olika aspekter av detta förhållande, och det finns helt säkert andra resultat att få än de jag har 
fått. Till min överraskning har jag funnit att de bebopfraser jag jobbat med låter bara nästan bra i de 
två låtar jag jobbat med. I ett sammanhang som är harmoniskt förlåtande är det få saker som låter 
direkt konstigt eller apart, men som bäst så var det den nivån jag lyckades nå. På de ställen med en 

ännu tydligare konflikt mellan mina fraser och musiken jag spelade till så låter det som att jag som 
solist spelar en annan låt än musiken runt omkring mig.  
 
De slutsatser jag kan dra av detta arbete är därför att jag inte funnit stöd för min ursprungliga hypotes. 
Utifrån de material jag har presenterat så kan jag dra slutsatsen att det inte pekar på att jazz alltid har 

nånting som på nåt vis är gemensamt inom genren. Bebopen och modern jazz är såpass långt ifrån 
varandra att det inte verkar som att det är självklart att de som spelar modern jazz kallar sig 
jazzmusiker enbart baserat på musiken de spelar. I kapitel 1.4 Varför Bebop? (sid 3) i det här arbetet 
ställer jag frågan vem som kan kalla sig jazzmusiker. Den här frågan är lite som en Pandoras ask, den 
leder till många fler frågor som är svåra att svara på utan att göra vissa antaganden. Jag vill vara tydlig 

med att jag inte har något alls att göra med på vilket sätt människor vill identifiera sig, inte heller vad 
de vill kalla sin musik, men att bebop har mindre att göra med modern jazz än vad många kanske  
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tror borde därför peka på att det finns något annat som får oss att ändå identifiera oss som 
jazzmusiker. Vårat samhälle påverkar oss hur vi vill uppfattas av andra och oss själva, och det verkar i 
mitt arbete som att det är snarare sociala fenomen som ligger till grund här än hur väl bebopen 
resonerar med modern jazz. 

 
 

6.2 Diskussion kring mina frågeställningar 
 
1. På vilket sätt kan traditionella bebopfraser förändras när de används inom ett modernt 
sammanhang? 
Det finns många sätt att förändra bebopfraser så att de kan bli mer användbara inom ett 

modernt sammanhang. Den här frågeställningen har givit mig förhållandevis konkreta 
resultat som det är möjligt att använda i andra sammanhang, kanske framförallt till att 
komponera eller arrangera musik. Alla exempel kommer från min arbetsbeskrivning 
under kapitel 4 Frasernas bearbetning (sid 7-13): 
 

 
Transponera 
- I mitt arbete har jag framförallt transponerat fraserna, eller delar av fraserna.  

- Jag kan transponera olika delar av frasen olika mycket. 

- Jag kan transponera hela progressioner och på så vis även ändra funktion.  
 

Förändra 
- För att väva ihop fraserna tillsammans med andra fraser i ett nytt sammanhang 

har jag varit tvungen att förändra både start och slut på en fras, så att frasen 
leder till ett annat ackord än vad den har gjort tidigare.  

- Vissa takter i en fras kan byta plats med varandra. 
 

Rytmisera 
- Bebop har en speciell rytm i sig och som jag nämnt tidigare så är det därifrån 

som musikstilen fått sitt namn. Swingade åttondelar, synkoper och lång-kort-
toner är snarare karaktäristiskt för bebop, och detta är också något som kan 
ställa sig i konflikt med andra musikstilar. 

- Jag kan förändra rytmen i en fras till att till exempel börja på en lång ton som 
sen fortsätter frasen, istället för till exempel en åttondelsupptakt. 

 
Lägga till och ta bort 
- Jag kan dela upp frasen och använda endast delar av den. 

- För att omforma fraser över ackord som är ovanliga inom bebop kan jag 
behöva lägga till toner för ackord där det kan vara extra viktigt i ett 
modernare sammanhang. Ett exempel är tonen #11, som är förhållandevis 

ovanlig att inkludera i sina fraser under bebopen, men som är mycket vanlig 
inom musik som skrivs idag. 

- Jag kan lägga till fler närmandetoner och kromatiska rörelser. 
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2. Upptäcker jag några fördelar med denna metod som kan vara till hjälp för andra jazzmusiker? 
Fördelarna med den här metoden är att jag har fått tid att på riktigt fundera ut vad fraser 
betyder för mig, och hur jag kan använda dem. Metoden underlättar på det viset till att 
göra reflektioner som kan ha positiva resultat, något som jag upplever påverkar 

intuitionen när jag improviserar. Som jag nämnt tidigare i detta kapitel kan metoden 
även användas som teknisk utmaning. Genom att skriva ett solo är det möjligt att välja 
fraser som är precis så svåra att viss övning behövs för att spela det men att det ändå är 
rimligt att genomföra. Tvärtom är det även möjligt att skriva ett solo med tidigare kända 
fraser till en harmonik som är precis så svår att viss övning behövs för att sedan kunna 

improvisera över den.  
 
 
3. Vilken roll spelar frasens längd när den ska användas i en ny situation? 
Som jag nämnde tidigare under resultatdelen av SOLO 2 – Of A New Cool, så låter en alltför lång 
fras eller grupp av fraser som jag lånar från en annan musiker som en annan låt. Det är det ändå i 
grunden, även om fraserna har förändrats något. Det förblir en utmaning att få en längre del av en 
improvisation att kännas naturlig i ett sammanhang som den inte ursprungligen skapats i.  

 
 

4. Vilka faktorer är särskilt viktiga i omformningsprocessen? 
- Bebopens dominanta rytm visade sig särskilt viktig att omforma till något nytt. 

- Frasens början och slut.  

- Den harmoniska rytmen för originalfrasen var i vissa fall avgörande för hur den frasen kom att 
användas och omformas. 

- Funktionen av ackordet som frasen spelas över. Vissa ackord är sällsynta i bebop, och en bra 
fras över ett ovanligt ackord kan användas i många sammanhang 

 

 

6.3 Hur går jag vidare? 
Min hypotes har alltså hittills inte kunnat visa sig stämma. Gammal jazz är trots allt inte samma sak 

som modern jazz, åtminstone inte på det sätt som jag undersökt i det här arbetet, men det finns 
många fler riktningar att undersöka. Ett naturligt nästa steg skulle vara att låta någon annan musiker 
genomföra en liknande process som jag, och jämföra våra resultat. Det är möjligt att en nischad 
beboptrumpetare med samma material får ett annat resultat än jag. Det skulle även vara intressant att 
pröva den här metoden på svensk modern jazz, att ta reda på vilka skillnader som uppstår i hur jag 

behövt omforma fraser i det här arbetet och hur jag skulle behöva omforma fraser för till exempel 
skandinavisk jazz. Kanske är det konstmusiken, eller folkmusiken som påverkat och vuxit sig stark på 
jazzscenen och givit oss våran egen genre inom jazzen? Jag fann inte utrymme för den parallellen i 
detta arbete, men ambitionen var med en bra bit på resan. Svensk och skandinavisk jazz är även den 
en musikstil som är mycket olik bebop och även amerikansk modern jazz för den delen. 
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