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Sammanfattning 
Under mitt tredje år som musiklärarstudent på Musikhögskolan Ingesund är jag den enda som 

har klassisk saxofon som huvudinstrument. Mitt intresse för saxofonkvartettspel har alltid 

varit stort men när det nu inte finns någon möjlighet till kvartettspel har intresset och längtan 

efter att få spela kvartett vuxit ännu mer. Därför handlar detta arbete om saxofonkvartett. 

Syftet har varit att ta reda på de utmaningar jag upplever när jag spelar på de fyra olika 

saxofonerna i kvartetten och när jag studerar in respektive saxofons stämma i ett 

kvartettstycke. För att genomföra studien har jag främst använt loggbok där jag har skrivit om 

mina upplevelser och sedan delat upp dem i olika kategorier; fysiska utmaningar, stämmornas 

utmaningar och instrumentens utmaningar. Resultatet visar bland annat på skillnader vad 

gäller instudering av varje saxofons respektive stämma och saxofonens roll i kvartetten. Det 

visar också på skillnader i hur jag använder min kropp för att få fram den optimala klangen på 

varje saxofon. I arbetets diskussionskapitel jämförs mina upplevelser med forskning och 

information från litteratur till stor del skriven av andra saxofonister.  

 

Nyckelord: saxofon, saxofonkvartett, ambis, övning, fenomenologi 

 

Abstract 
During my third year as a music teacher student on Musikhögskolan Ingesund I am the only 

one who studies classical saxophone as my major subject. My interest of playing saxophone 

quartet have always been great but when there is no opportunity for quartet playing, the 

interest and the desire to play quartet has grown even more. Therefore, this work is about 

saxophone quartet. The purpose has been to find out the challenges I experience when I play 

the four different saxophones in the quartet and when I study the respective saxophone's part 

in a quartet piece. In order to complete the study, I have mainly used a logbook where I have 

written about my experiences and then divided them into different categories; physical 

challenges, the challenges of the parts and the challenges of the instruments. The results show, 

among other things, differences in the studying of each saxophone´s part and the saxophones 

role in the quartet. It also shows differences in how I use my body to get an optimal sound on 

each saxophone. In the discussion of the work, my experiences are compared with research 

and information from literature mainly written by other saxophonists.   

 

Keywords: saxophone, saxophone quartet, ambis, practice, phenomenology 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras motiven jag har för mitt val av ämnesområde, varför det är 

intressant för mig och en beskrivning av problemområdet som projektet är en del av. Vidare 

följer en problemformulering, studiens syfte och slutligen de frågor som ska besvaras efter 

avslutad studie.  

1.1 Inledande text 

Under mitt tredje år som musiklärarstudent på Musikhögskolan Ingesund är jag den enda som 

har klassisk saxofon som huvudinstrument. I vanliga fall brukar det finnas åtminstone en 

saxofonkvartett att spela i men för att det ska fungera behövs det såklart tre saxofonister till. 

Avsaknaden av en saxofonkvartett innebär inte bara en stor musikalisk och social förlust utan 

gör dessutom att möjligheterna till att få spela på saxofonens fyra olika stolekar, som är 

vanligast i en saxofonkvartett, blir betydligt mindre. Detta har lett fram till mitt val att ha 

saxofonkvartett som projekt. Varje saxofon i saxofonkvartetten har sina instrumentspecifika 

problem och utmaningar och instrumentens olika stämmor i ett kvartettstycke har olika roller 

och svårigheter, vilket leder mig fram till det problemområde som arbetet handlar om.  

 

Problemområdet handlar om de svårigheter som stöts på vid spelning på de olika storlekarna 

av saxofoner i en saxofonkvartett. Jag använder mig av saxofonerna i saxofonkvartetten 

eftersom de är de vanligaste saxofonerna och de som en saxofonist oftast blir tillfrågad att 

spela. Svårigheterna handlar både om instrumenten, hur det känns i kroppen när jag spelar, 

hur instrumentet känns, hur det låter och om instudering av och rollen för en stämma i 

saxofonkvartetten. Problemområdet begränsas till saxofonkvartettens svårigheter men det 

innebär inte att de svårigheter och utmaningar som jag kommer fram till inte kan appliceras 

utanför ett kvartettsammanhang. Denna studie kan vara av vikt inom mitt utbildningsområde 

eftersom en träblåspedagog förväntas kunna spela på flera olika träblåsinstrument och då 

ingår även att kunna spela och undervisa på saxofonens alla storlekar och en saxofonist 

förväntas kunna spela på alla saxofonernas storlekar. 

1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor 

De problem som kan stötas på vid spelning på saxofonens olika storlekar kan handla om 

själva instrumenten som till exempel instrumentets mekanik, tyngd och storlek. Detta 

påverkar i sin tur hur det känns i kroppen, hur det låter vid musicerandet och hur 

instrumentets klang låter och upplevs. Hur stämman (notbilden) i ett stycke för 

saxofonkvartett ser ut påverkas av vilken saxofon den är skriven för. Studien berör därför 

även de olika saxofonernas roll i ett stycke och de instrumentspecifika problem som kan dyka 

upp vid instuderingen av varje stämma i ett kvartettstycke. Studien kan komma att underlätta 

saxofonpedagogers förståelse för elevers eventuella problem och utmaningar med att spela i 

saxofonkvartett och hjälpa dem att lösa dem.  

 

Syftet med studien är att undersöka de instrumentspecifika, instuderingsmässiga och fysiska 

problem som finns med att spela på olika saxofoner i en saxofonkvartett. De frågor studien 

ska besvara är följande:   

 

• Vilka utmaningar upplever jag att de olika saxofonstorlekarna i en saxofonkvartett 

har? 

• Hur upplever jag stämman och instuderingen av stämman i saxofonkvartetten 

beroende på vilken av saxofonens storlekar jag spelar på? 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel presenteras först en områdesorientering och sedan tidigare forskning inom 

området. I det sista avsnittet presenteras det teoretiska perspektiv som ligger till grund för 

arbetet.    

2.1 Områdesorientering 

Teman som tas upp i detta avsnitt är saxofonkvartetten och dess saxofoner, hur saxofonen och 

kroppen arbetar tillsammans för att skapa klang, konsten att öva och till sist artikulation på 

saxofon.  

 

En saxofonkvartett består av fyra saxofoner, vanligtvis i fyra olika storlekar; sopran, alt, tenor 

och baryton. Alla fyra saxofoner har samma grepp tack vare att de är transponerade 

instrument. Det innebär att när en sopran- och tenorsaxofonist spelar ett noterat C klingar det 

ett Bb och när en alt- eller barytonsaxofonist spelar ett noterat C klingar det ett Eb. Detta är 

den allra bästa lösningen eftersom till exempel en altsaxofonist kan spela alla andra saxofoner 

också. Det är inte bara saxofonerna som skiljer sig i storlek utan även saxofonernas 

munstycken är olika stora. De flesta märker ingen skillnad på altsaxofonens och 

tenorsaxofonens munstycken trots att det är skillnad i storlek. Däremot märks det stor skillnad 

på altsaxofonens och barytonsaxofonens munstycken, för att inte tala om sopransaxofonens 

och barytonsaxofonens. På grund av skillnaden i storlek på munstyckena är också rörbladen 

olika stora på de olika saxofonerna. Ju större saxofon desto mer luft går det åt men det kan 

underlättas genom att mer av munstycket stoppas i munnen.  

 

De fyra olika saxofonerna bör hållas på rätt sätt för att det ska var så ergonomiskt som möjligt 

att spela. Sopransaxofonen bör hållas rakt fram och lite uppåt och inte rakt ner som en 

klarinett. Altsaxofonen ska antingen vara rakt fram eller på höger sida och olika personer 

förespråkar oftast antingen eller. Tenor- och barytonsaxofonen bör hållas på höger sida och 

det är viktigt att vrida munstycket så att det går rakt in i munnen istället för att vrida på 

huvudet (Harvey, 2002). Detta kan kopplas till arbetets syfte eftersom det är av intresse att 

studera hur kroppen påverkas av att spela de olika saxofonerna.   

 

Harvey (2002), som själv är saxofonist, skriver också om saxofonkvartett som fenomen och 

menar att det viktigaste i början är att lyssna på varandra och att jobba med intonation. Detta 

gäller inte bara för saxofonkvartett, utan intonation är en central del i alla sorters 

ensemblespel. Han menar vidare att kvartettspel ger både möjlighet till att blanda de fyra olika 

saxofonernas klang så att den blir homogen men kan också ge möjlighet till uppvisning av de 

olika karaktärer och klangfärger som de olika saxofonerna har naturligt på grund av deras 

skillnader i storlek. Eftersom en del av arbetet går ut på att studera vad som är karakteristiskt 

för de olika saxofonerna blir Harveys perspektiv på saxofonkvartett relevant. 

 

Liebman (1989), som även han är saxofonist, menar att saxofonen ska vara en förlängning av 

kroppen och rösten och för att få så bra klang som möjligt måste de naturliga kroppsliga 

funktionerna samarbeta med fysikens och akustikens lagar. Liebman menar också att när allt 

fungerar som det ska bör både kropp och sinne vara avslappnat eftersom det ökar möjligheten 

till att skapa ”tillfredsställande musikaliska impulser” (s.11). Liebman beskriver också vad 

som rent fysiologiskt, i den egna kroppen, påverkar klangen i saxofonen. Det börjar med 

luften som kommer från magen som med hjälp av diafragman tar sig genom lungorna och 

bröstkorgen. Luften passerar struphuvudet och stämbanden som formar luftströmmen. 

Munhålan och tungans position hjälper också till att forma luftströmmen. Luftströmmen får 
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rörbladet att vibrera och det är dessa vibrationer som skapar ljud i saxofonen. Till sist 

beskriver Liebman det som heter embouchure (ambis), som enligt Liebman inkluderar tänder, 

käke och läppar, det vill säga allt som håller om munstycket och påverkar luftströmmens 

kapacitet att sätta rörbladet i vibration. Som tidigare nämnts kommer arbetet att beröra 

känslan i kroppen och den klang som de olika saxofonerna ger vilket gör att Liebmans 

perspektiv blir aktuella. 

 

Lif (1998) skriver om konsten att öva och delar in övningen i tre huvudgrupper som är 

mekaniska (motoriska) övningar, etyder och repertoar. Med de mekaniska övningarna menar 

Lif rena teknikövningar, artikulation, legato, ja alla övningar vars syfte är att stärka fingrar, 

göra dem smidiga och förbättra koordinationen kan räknas som mekaniska övningar. Det 

innebär att en del mekaniska övningar kan göras utan instrumentet, till exempel träningen av 

den ”intellektuella snabbheten” (s. 60). De mekaniska övningarna bör spelas i ett inte allt för 

högt tempo så att varje ton hinner uppfattas, enligt Lif. Etydernas syfte är, enligt Lif (1998), 

till för att ”utveckla teknik och musikalisk känsla” (s.60). Lif menar att etyder kan ses som en 

brygga mellan de mekaniska övningarna och repertoaren. Vad gäller repertoar så menar Lif 

att det som karakteriserar ett stycke eller en komposition är att den kan innehålla många eller 

alla typer av tekniska svårigheter och varje teknisk svårighet kan skiljas ut från stycket och 

användas som etyd eller mekanisk övning. Lifs indelning av övning i tre huvudgrupper är 

relevant för studien eftersom en frågeställning handlar om instudering av stämmor i ett 

kvartettstycke. 

 

Teal (1963) definierar artikulation på saxofon. Artikulation på de olika saxofonstorlekarna 

kommer att tas upp i denna studie och därför blir Teals definition relevant. Teal menar att 

artikulation är den tydliga återgivningen av toner som spelas av saxofonisten. Teal skriver 

även att noter grupperas genom användning av legato eller staccato för att utveckla det 

konstnärliga uttrycket och ge karaktär åt en fras. Legato kräver stabilitet av luftflödet och god 

koordination i fingrarna för att det inte ska bli något glapp mellan tonerna. Staccato, som på 

saxofonen gör med tungan, innebär att tonerna är separerade och för att lyckas med det krävs 

även här ett stabilt luftflöde (Teal, 1963).  

2.2 Tidigare forskning inom området 

Det finns väldigt lite forskning som handlar om saxofonkvartetten och dess utmaningar. 

Överlag är det svårt att hitta forskning om saxofon som är av relevans för denna studie. Den 

första studien som beskrivs nedan handlar om ambis på saxofon och den andra studien 

handlar om roller och det sociala samspelet i en saxofonkvartett.     

 

Myrén (2009) har gjort ett examensarbete om ambis. Ambis, som tidigare har nämnts i 

kapitlet, är ett omdiskuterat ämne i saxofonvärlden och det finns många åsikter om vad som är 

rätt och fel eller bra och dålig ambis. Definitionen av ambis varierar beroende på vem som gör 

definitionen. Myréns arbete handlar om vad som är en bra saxofon-ambis och om det finns 

något som är en mindre bra saxofon-ambis. Syftet med studien är att Myrén i sin roll som 

lärare vill ha mer kunskap och verktyg för att kunna förklara för sina elever hur de ska få god 

kontroll av sin ambis och hur de ska undvika skador. De skador som tas upp i arbetet är 

trötthet, spänningar och smärta i läpparna, trötthet, smärta och kramp i käke eller att käken 

hoppar ur led och att tänder kan bli lösa. Metoden för arbetet är intervju och Myrén har 

intervjuat tre saxofonpedagoger som också är aktiva musiker, en amatörsaxofonist samt en 

specialistläkare inom käkkirurgi. I resultatet skriver Myrén om vad de intervjuade anser är en 

bra ambis. Det framgår att en god ambis ska se och kännas naturlig och det ska låta bra i den 

stil som spelas. En bra ambis innebär också att konditionen på musklerna som håller 
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munstycket är god, menar Myrén. I Myréns studie framgår det även att det finns något som 

kan kallas för inre ambis vilket innebär luften, stödet (spänning och avslappning) och gehöret 

(örat). Det innebär att när Liebman (1989) skriver om ambis menar han, enligt Myréns (2009) 

definition, den yttre ambisen. Myréns arbete om ambis kan kopplas till syftet och 

frågeställningarna i mitt arbete eftersom ambisen är en central del i saxofonspelandet och 

påverkas av vilken av saxofonerna som spelas. 

 

King (2006) har skrivit en artikel som handlar om hennes studie av studenters roller vid 

kvartettrepetitioner. Syftet med studien är att undersöka hur en grupp på fyra studenter 

samarbetar under kvartettrepetitioner och att bedöma vilka roller som tas eller fås i relation till 

grupparbete. King observerar kvartettmedlemmarnas beteenden under repetition i tre olika 

kvartetter vid fyra olika tillfällen och en av kvartetterna är en saxofonkvartett. King gör även 

intervjuer med musikerna i kvartetterna och efter fyra veckors observation av repetition och 

individuella intervjuer, spelar kvartetterna upp det som de har övat på. Framförandet bedöms 

sedan av två olika examinatorer. Slutligen gör King en analys av repetitionerna i fyra olika 

steg. I resultatet framgår det att saxofonkvartetten inte leds av sopransaxofonisten, som har 

den översta stämman, utan det är altsaxofonisten som innehar den rollen. Detta resultat är av 

relevans för min egen studie trots att King har studerat studenternas roller i kvartetten. Min 

studie handlar inte om olika personers roller i en kvartett, utan om stämmornas och 

saxofonernas roller vilket gör att Kings resultat kan användas till att jämföra människans roll 

med saxofonernas och dess stämmor.  

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Studien utgår ifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Ordet fenomenologi kommer från 

grekiskan och innebär, enligt Bengtsson och Brolinson (2018), ”läran om det som visar sig för 

medvetandet” (NE, 2018). Enligt Bengtsson (2005) är fenomenologin inte något som kan 

beskrivas som något enhetligt, alltså inte ett ensidigt perspektiv. Husserl formulerade det 

fenomenologiska uppropet som påstår att vi ska ”gå tillbaka till sakerna själva” (s.11). Detta 

upprop måste, räknas till de fenomenologiska konstanterna och kan ses som ett uttryck för 

”den nya fenomenologins ambitioner” (s. 11). Bengtsson menar att det går att komma fram till 

två påståenden ur det fenomenologiska upproret. Det första är en vändning mot sakerna och 

det andra är en följsamhet mot sakerna. Här kan det vara på tiden att ge en förklaring till 

sakerna. Vändningen mot sakerna hänger ihop med en vändning mot ett subjekt, alltså mot en 

individ. Det innebär att de saker vi ska gå tillbaka till aldrig är saker i sig själva, utan alltid 

saker för någon.  

 

Det går att ana en dubbelhet i sakerna som, enligt Bengtsson (2005), kommer till uttryck i det 

centrala begreppet fenomen, som har gett fenomenologin sitt namn. Inom den 

fenomenologiska filosofin kan det inte finnas något som visar sig utan att det finns någon som 

det visar sig för vilket gör att begreppet fenomen visar på att subjekt och objekt är ömsesidigt 

beroende av varandra. Slutsatsen blir här att saker inom fenomenologin är saker som 

fenomen, alltså så som de visar sig för subjektet. Det gör att en objektiv värld inte finns inom 

fenomenologin eftersom människan har ett medvetande med resonemang, fantasi, förmåga att 

dra slutsatser och generalisera och kan dessutom variera sig. Benestad (1994) menar att inom 

musik går det med fenomenologins hjälp att ”studera hur musikens inre stuktur och inre 

relationer kommer till uttryck och upplevs av medvetandet” (s.341), alltså hur musik upplevs 

och inte hur den förstås. Vid arbetet med saxofonkvartett kommer det fenomenologiska 

perspektivet väl till pass eftersom syftet med studien är att studera en mängd olika fenomen 

som visar sig och mina egna upplevelser av dem.    
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För att få ytterligare förståelse för fenomenologin behövs en beskrivning av det som kallas för 

livsvärlden. Bengtsson (2005) skriver att livsvärlden är från början ett filosofiskt begrepp med 

”kunskapsteoretisk och ontologisk innebörd som utanför filosofin har utövat stor 

dragningskraft på framförallt samhällsvetenskaplig teoribildning och forskning” (s. 9). Inom 

fenomenologin förklaras livsvärlden som den sociala värld vi alltid redan lever i och tar för 

given tillsammans med andra människor, mänskligt skapade föremål, organisering, kultur och 

historia. Det är alltså den värld människor erfar och den världen är varken subjektiv eller 

objektiv. Vid forskning ur ett livsvärldsperspektiv menar Bengtsson att världen studeras och 

beskrivs så som den visar sig för människan och för att kunna beskriva världen behövs ett 

syfte med beskrivningen. Syftet med detta arbete är att studera och beskriva de problem som 

kan uppkomma vid spelning i saxofonkvartett och de olika saxofonernas problem. 

Livsvärldens påverkan på mig och min påverkan på livsvärlden spelar roll i alla sammanhang 

och påverkar upplevelsen av de svårigheter och utmaningar som ska tas fram i arbetet.    

 

Till sist bör den levda kroppen och kroppens fenomenologi beskrivas. Bengtsson (2005) 

skriver att den levda kroppen är förutsättningen för att saker framträder i perspektiv, alltså att 

vår upplevelse av världen sker i relation till kroppens perspektiv och den är social eftersom vi 

föds av en annan människa rätt in i en social värld. Den levda kroppen kan aldrig vara 

identisk med ett objekt eftersom den är ett subjekt för alla erfarenheter och den levda kroppen 

är alltid med i allt vi gör och erfar, i alla våra upplevelser. Den levda kroppen interagerar med 

världen och hänger ihop med all vår kunskap och som musiker kan förståelse av och känslan 

för ett instrument skapas av integration mellan kropp och instrument. Husserls tankar om 

objekt och subjekt utmanas av Merleau-Pontys tankar om den levda kroppen. Merleau-Ponty 

menar att ett objekt inte endast kan ses som ett objekt utan också som en förlängning av 

kroppen. Kroppens fenomenologi är aktuellt för detta arbete eftersom målet med arbetet är att 

jag ska få en större förståelse för de fyra olika saxofonerna och dess instrumentspecifika och 

tekniska (utifrån hur stämman ser ut) problem i en saxofonkvartett. Kroppen är en central del 

eftersom en del av syftet vänder sig till vad jag känner och upplever i min kropp vid spelning 

av de olika saxofonerna. Förståelsen av de olika svårigheterna med att spela på olika 

saxofonstorlekar bör kunna uppnås utan hjälp av fenomenologin men eftersom fenomenologin 

är kopplad till känslor och upplevelser, alltså kroppsliga fenomen, är det en fördel att ta hjälp 

av fenomenologin för att förklara dem.        
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3 Metodkapitel 
I detta kapitel presenteras en beskrivning och motivering av de metoder som använts för att 

samla in material till arbetet. Kapitlet innehåller också information om design av studien.   

3.1 Beskrivning och motivering av metoder 

I detta avsnitt presenteras, beskrivs och motiveras de valda forskningsmetoderna som används 

i studien. Den huvudsakliga metod som har använts är loggbok och som komplettering till den 

används ljudinspelning. 

3.1.1 Loggbok 

Bjørndal (2005) menar att loggboken är det smidigaste och det mest effektiva sättet som finns 

för att skriva ner observationer och att loggbok är ”detsamma som att man i slutet av en 

arbetsvecka, en arbetsdag eller ett undervisningspass skriver ner sina tankar och funderingar 

på papper” (s. 61). I denna studie kommer loggboken att skrivas direkt efter ett avslutat 

övningspass på varje saxofon för att de tankar och funderingar som dyker upp under passet 

inte ska försvinna. Bjørndal menar att syftet med att skriva loggbok är att genom en ”skriftlig 

reflektion skapa en djupare förståelse av något som skett” (s. 62) och genom att skriva 

loggbok sätts det av tid för reflektion av ens egna prestationer. Detta syfte stämmer väl 

överrens med denna studies syfte eftersom det handlar om att jag ska få en djupare förståelse 

för och insikt i de olika svårigheter jag upplever vid spelandet på de olika saxofonerna i 

saxofonkvartetten. Skrivandet av loggbok leder, enligt Bjørndal, till ett främjande av den inre 

dialogen eftersom den som skriver loggbok pratar med sig själv och lyssnar till sig själv.  

 

Denna studie utgår från en ostrukturerad loggbok för att jag inte redan från början ville låsa 

fast mig vid teman. Det gör att det finns utrymme för förändringar av upplägget under 

studiens gång. Bjørndal (2005) menar att fördelen med en ostrukturerad loggbok är att den 

som skriver en sådan kan förhålla sig öppen för att upptäcka saker som vanligtvis är 

omedvetna. Nackdelen med den ostrukturerade loggboken är att den kan vara krävande att i 

efterhand läsa och analysera och det kan vara svårt att hitta mönster om det är alltför mycket 

text. Därför kan det vara bra att mer eller mindre använda sig av en strukturerad loggbok som 

har fasta teman. Det som ger min loggbok struktur är att den delas upp efter saxofonstorlek. 

Efter att ha spelat på en saxofon skriver jag direkt i loggboken och då endast om den saxofon 

jag precis har spelat på. 

3.1.2 Ljudinspelning 

Bjørndal (2005) menar att ljudinspelningar är ett bra redskap när så mycket information som 

möjligt ska finnas med och han tar upp två huvudsakliga fördelar med att använda 

ljudinspelning som metod. Den första är att observationer som annars skulle kunna gå 

förlorade konserveras och människans begränsade minne påverkar inte inspelningen eftersom 

det inspelade tillfället finns kvar att lyssna på om och om igen. Den andra fördelen är 

mängden detaljer som bevaras i inspelningen. Ljudinspelning är i denna studie en central 

metod eftersom det skulle vara omöjligt att spela fyra saxofoner på en gång och arbetet 

undersöker till viss del hur saxofonerna förhåller sig till varandra i saxofonkvartetten. 

Ljudinspelningarna kommer jämföras med anteckningarna i loggboken för att se om det som 

står i loggboken hörs när jag spelar.   
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3.2 Design av studien 

I detta avsnitt presenteras valet av det musikaliskt gestaltande projektet och valet av 

dokumenterade situationer. Avsnittet tar också upp hur dokumentationen genomförts och hur 

den sedan har analyserats och bearbetats. Slutligen presenteras studiens etiska överväganden, 

giltighet och tillförlitlighet.      

3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt 

Det projekt som jag har valt att utforska utgår från saxofonkvartetten och de fyra olika 

storlekarna på saxofonen som finns med i kvartetten. Studien handlar om de problem som jag 

kan komma att uppleva när jag spelar på de olika saxofonerna och vilka eventuella svårigheter 

jag kan stöta på när jag studerar in respektive saxofons stämma i kvartettstycket. Projektet 

genomfördes under sex veckor, från och med 18 september 2017 till 29 oktober 2017, där jag 

övade tjugo minuter på varje saxofon fyra gånger i veckan. Mellan varje övningspass tog jag 

20 minuters paus för att vila och skriva loggbok.  

 

Övningspassen lades upp samma sätt för varje saxofonstorlek. Först gjorde jag en 

uppvärmning där det ingick långa toner, skalor, spela låt på gehör, intonation och en 

heltonsetyd. Intonationen blev extra viktig eftersom jag, efter fyra veckor, med hjälp av 

inspelningar på alla fyra stämmor i kvartettstycket, skulle kunna spela på varje saxofon till 

inspelningen. Det innebar att både jag och inspelningen, som också är jag, måste stämma, 

alltså vara intonationsmässigt rena. Intonationen övades genom att jag hade en stämapparat på 

när jag spelade uppvärmningen och jag kollade särskilt de toner som jag på förhand anade 

skulle kunna sticka ut intonationsmässigt. De två heltonsetyder jag växlade mellan kommer 

från Guy Lacours etydbok Vingt-huit études och det är de två första etyderna i boken. Dessa 

etyder är bra för att de jobbar med hela saxofonens register, fingrarna och resten av kroppen 

kommer igång utan att spännas i onödan och det är en bra grund för att börja spela på stycket. 

Jag la åtta minuter på uppvärmningen och tolv minuter på instudering av stämman. När jag 

hade spelat 20 minuter på en saxofon skrev jag loggbok och tog en paus, sedan övade jag på 

samma sätt på nästa saxofon. Varje övningspass innehöll alltså övning på alla fyra 

saxofonstorlekar. 

 

Det kvartettstycke jag valde att studera in heter Skullbräddlek från Mockfjärd och är skrivet 

av Nils Lindberg. Stycket är bra för detta projekt eftersom det innehåller många olika 

utmaningar som artikulation, tempobyten med accelerando och ritardando, dynamik, 

ornament, taktartsbyten och tonartsbyten. Samtidigt är stycket lätt att ta till sig och förstå. 

Ytterligare en anledning till att det blev detta stycke är att jag, inte på någon av 

saxofonstorlekarna, hade spelat det förut vilket var en förutsättning för att kunna bedöma 

stämmorna rättvist. Efter fyra veckor spelade jag in en del av stycket på alla fyra saxofoner. 

När alla saxofoners stämmor sattes ihop blev det en hel kvartett. Sedan övade jag på 

respektive saxofon i två veckor till på samma sätt som tidigare, med enda skillnaden att jag nu 

hade en kvartett att spela med. Vid övning på till exempel sopransaxofonen plockades dess 

stämma bort från inspelningen och jag kunde öva tillsammans med de övriga stämmorna. Vid 

fyra tillfällen har jag också lagt tid på att lyssna på en annan inspelning (alltså inte min egen) 

av kvartettstycket för att få en helhetsbild av hur det låter när alla saxofoner spelar samtidigt. 

Vid lyssningstillfällena lyssnade jag fem gånger på stycket, först en översiktlig lyssning där 

jag lyssnade på den gemensamma klangen och sedan fyra gånger till där jag fokuserade på en 

saxofon i taget.         
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3.2.2 Val av dokumenterade situationer 

De situationer som har dokumenterats är varje övningspass på varje saxofon och även de fyra 

lyssningstillfällena är dokumenterade genom loggboksanteckningar under lyssningen. Allt 

detta dokumenterades för att få så mycket material som möjligt för att kunna hitta mönster i 

de upplevda problemen med de olika saxofonerna i kvartetten. En genomspelning på en del av 

stycket på varje saxofon har även dokumenterats vilket var nödvändigt för att kunna sätta ihop 

alla stämmor och få en hel kvartett.  

3.2.3 Genomförande av dokumentationen  

Dokumentationen av övningspassen och lyssningstillfällena gjordes med hjälp av 

loggboksskrivande. Direkt efter varje övningspass tog jag tjugo minuter till att reflektera och 

skriva loggbok. Vid loggboksskrivandet fokuserades det på hur stämman i stycket ser ut för 

respektive saxofon när det kommer till tonart, artikulation, dynamik och melodi- eller 

kompstämma. Fokuset låg även på hur det kändes i kroppen vad gäller luft, stöd, ambis, hur 

kroppen påverkas av instrumentets tyngd och vad instrumenten har för klang och hur det går 

att jobba med den. Vid de fyra lyssningstillfällena låg fokuset på att dels lyssna på alla 

saxofonerna samtidigt och då fokusera på den gemensamma klangen och hur det gemensamt 

jobbas med tempobyten och dynamik, och sedan att lyssna fyra gånger till och då fokusera på 

en saxofon och dess stämma i taget för att få uppfattning om instrumentets roll i stycket. 

Slutligen dokumenterades fyra olika ljudinspelningar då fokuset låg på att få till en bra 

inspelning av varje stämma. Först spelade jag in sopransaxofonens stämma som jag sedan 

hörde i hörlurar och på det sättet använde som referens när jag spelade in de andra 

stämmorna.     

3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen 

Vid analysen av loggboken blev det tydligt att det finns flera olika sorters utmaningar. För att 

bearbeta loggboken skapade jag därför tre olika kategorier utifrån de mönster som kunde 

utläsas i de utmaningar som har beskrivits i loggboken. Kategorierna är:   

 

Instrumentets utmaningar (IU).  

Stämmans utmaningar (SU).  

Fysiska utmaningar (FU).  

 

Varje stycke i loggboken blev indelat i en av dessa kategorier. Fokuset låg på att hitta och 

uppmärksamma de saker, de fenomen, som leder till olika utmaningar med att spela på de 

olika saxofonstorlekarna i en saxofonkvartett. Analysen handlade om att både hitta de 

fenomen som skiljer saxofonerna åt men också att hitta de eventuella utmaningar som är 

gemensamma för alla storlekarna, utifrån spel i saxofonkvartett. För varje kategori gjordes 

underkategorier som inte finns med som rubriker i resultatdelen men som underlättade 

uppmärksammandet av mönster i loggboken. Underkategorierna var följande:   

 

För IU: klang, intonation och dynamik,  

För SU: studera stämman, stämmans funktion och övriga svårigheter  

För FU: storlek/vikt, hur saxofonen ska hållas och ambis/luft. 

 

Dessa underkategorier bygger på vad som tas upp i loggboken. För analys av ljudinspelningen 

lyssnade jag på varje stämma för sig och sedan alla stämmor ihop. De intryck jag fick vid 

genomlyssningarna jämfördes med loggboksanteckningarna som handlade om stämmornas 

utmaningar.  
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3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och 

tillförlitlighet 

Detta arbete är en introspektiv kvalitativ studie vilket gör att inga etiska överväganden har 

behövts. Johansson och Svedner (2010) skriver att ”observatörerna ser vad som händer ur lite 

olika synvinklar, deras uppmärksamhet varierar (s. 95)”. Jag är min egen observatör och 

studien är utformad utifrån min synvinkel och jag har själv kunnat välja vad 

uppmärksamheten ska riktas mot. Loggboken har förts direkt efter ett avslutat övningspass för 

att den ska vara så tillförlitlig som möjligt.  
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av de analyser som har gjorts av en loggbok, förd efter 

övning i saxofonkvartettspel. De teman som presenteras är instrumentens utmaningar, 

stämmornas utmaningar och fysiska utmaningar. Inspelningarna som också är en del av 

resultatet kommer tas upp i avsnittet om stämmornas utmaningar.  

4.1 Instrumentens utmaningar 

I detta avsnitt presenteras mina upplevelser av varje saxofonstorleks instrumentspecifika 

utmaningar.  

4.1.1 Sopransaxofon 

Sopransaxofonen är den av saxofonerna som ligger högst i registret. Jag skriver i loggboken 

att klangen till en början upplevs gäll och ljus och låter i början av varje övningspass 

”oroväckande mycket som en anka” (loggbok den 18.09.2017). Trots att klangen inte känns 

helt bekväm i början är det en vanesak som gör att klangen efter en stund känns trygg och 

generös.  

 

Sopransaxofonens högsta respektive lägsta toner är de som sticker ut allra mest både vad 

gäller klang, dynamik och intonation. De toner som oftast nämns i loggboken som de som 

sticker ut mycket intonationsmässigt är noterade lilla bess, lilla b, c1, d2, e2, f2, fiss2, d3, e3, 

f3 och fiss3. Hur mycket dessa toner sticker ut beror på vilken sopransaxofon det spelas på 

men ofta är dessa toner de som behöver intoneras mest på sopransaxofonen eftersom de ofta 

blir för höga. Sopransaxofonen är den av saxofonerna som enligt min upplevelse är svårast att 

spela helt rent på och det beror på att det är den saxofon som ligger högst i registret och spelar 

högst toner. I loggboken (21.09.2017) har jag efter ett övningspass beskrivit det som att ”de 

höga tonernas svängningar känns inte lika stora som låga toners vilket gör att det inte finns 

mycket utrymme för intonation”.  

 

Att spela med varierad dynamik på sopransaxofonen är också en utmaning, speciellt på 

sopranens högsta och lägsta toner. Här är det de svaga nyanserna som är svåra, ”det är svårt 

att spela riktigt svagt och fortfarande ha en fin ton med bra klang” (loggbok den 21.09.2017). 

Det är däremot relativt lätt att spela starkt och det är då även lättare att få en stadig ton.         

4.1.2 Altsaxofon 

Altsaxofonen är den näst minsta saxofonen i saxofonkvartetten och ligger i kvartettens övre 

mellanregister. I loggboken (18.09.2017) skriver jag att altsaxofonens klang upplevs som 

”varm och djup och att det inte är något som känns obekvämt eller obekant med den”. Jag 

skriver också att jag hittar ett stort utrymme för olika typer av klang, altsaxofonen kan låta 

rund och stor eller spetsig och slank.  

 

En del av altsaxofonens toner sticker ut klangmässigt och intonationsmässigt. Vad gäller 

klang så är det, precis som på sopranen, de högsta och lägsta tonerna som kan låta obekväma i 

början. I loggboken skriver jag på flera ställen att de högsta tonerna (noterat d3 och uppåt) 

låter gällt och de lägsta tonerna (noterat c1 och neråt) låter mullrigt. Gemensamt för både de 

lägsta och högsta tonerna är att de låter mycket och min upplevelse är att det är svårare att 

spela dem svagt än att spela svagt på en ton som ligger på mitten av altsaxofonens register. En 

ton som ofta nämns i loggboken som den som sticker ut intonationsmässigt är noterat d1 som 

lätt blir så låg att det ”inte räcker att intonera med ambisen utan det måste göras med hjälp av 
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en extra klaff som öppnas” (loggbok den 21.09.2017). Altsaxofonens högsta toner har en 

tendens att bli för höga, speciellt vid svag dynamik. Ett noterat d2 och e2 på altsaxofonen blir 

även de ofta höga och måste då hållas ner för att de ska vara rena. Hur mycket olika toner 

sticker ut intonationsmässigt beror på vilken altsaxofon det är, men de toner som har nämnts i 

loggboken är ofta lika för alla altsaxofoner.  

 

Att spela svagt på altsaxofonen upplever jag som lättare än att spela svagt på sopranen 

eftersom det inte behövs ett lika stort tryck på luften för att få till en stadig ton vilket i sin tur 

beror på att altsaxofonen är ett större instrument med ett större munstycke. ”Altsaxofonen är 

ett ljudstarkt instrument och det är ingen större utmaning att spela starkt på den” (loggbok den 

27.09.2017).        

4.1.3 Tenorsaxofon 

Tenorsaxofonen är den näst största saxofonen i saxofonkvartetten och ligger precis som 

altsaxofonen i kvartettens mellanregister fast i det nedre. I loggboken (18.09.2017) beskrivs 

tenorens klang som ”varm och lite dov i sitt mellan- och nedre register och det känns inte 

obekvämt på något sätt”. Tonerna i saxofonens övre register har en lite speciell klang som jag 

upplever som ovanlig men framförallt ovan till en början och de lägsta tonerna låter bröliga 

och mullriga. En typisk tenorsaxofonklang är ”djup, kaxig och rund” (loggbok den 

21.09.2017) och det tar några övningspass innan klangen känns riktigt bekväm eftersom den 

skiljer sig från altsaxofonens klang.  

 

Precis som på sopranen och alten så är det, enligt loggboken, de högsta och lägsta tonerna om 

sticker ut både när det gäller klang, dynamik och intonation. På tenorsaxofonen upplever jag 

att det är relativt lätt att spela med en riktigt svag dynamik och det går också bra att spela 

riktigt starkt men det är som att det finns en gräns för hur starkt lufttryck tenorsaxofonen 

klarar av. Tenorens lägsta och högsta toner är svåra att spela riktigt svagt och de högsta kan 

även vara svåra att spela en stark dynamik på utan att det förstör klangen. Precis som på 

sopranen och alten har tenoren en del toner som ofta sticker ut så pass mycket 

intonationsmässigt att de måste göras något åt dem. I loggboken nämns vid flera tillfällen 

tenorens noterade e2 som blir ofta väldigt högt och ibland måste hållas ner med både ambis 

och klaffar och de högsta tonerna på tenoren blir ofta höga och måste ”slappnas av för att bli 

rena” (loggbok den 13.10.2017). Hur mycket en ton ska intoneras beror även här på vilken 

tenorsaxofon det är men de nämnda tonerna är ofta de som sticker ut på tenorsaxofonen.  

 

Det märks att tenoren är ett större instrument än alten och sopranen, speciellt när det kommer 

till stora språng (oktavsprång till exempel). I loggboken (04.10.2017) skriver jag att ”sprången 

måste förberedas i tid för att tonen ska komma när och som den ska”. Detta gäller speciellt 

mycket för tenorsaxofonens noterade g2 som i början kan vara svår att få till utan att den 

piper.  

4.1.4 Barytonsaxofon 

Barytonsaxofonen är den största saxofonen i saxofonkvartetten och ligger i kvartettens lägsta 

register. I loggboken (18.09.2017) beskriver jag att klangen upplevs som ”varm, mjuk, rund 

och basig” och att ”det är inget som förvånar eftersom barytonsaxofonen är ett stort och basigt 

instrument, det låter som det förväntas att göra” (loggbok den 18.09.2017). Trots det så är det, 

precis som på de andra tre saxofonerna, en del toner som upplevs sticka ut klangmässigt. I 

loggboken (18.09.2017) skriver jag att ”på barytonsaxofonen är det framförallt de högre 

tonerna i andra (g2 och uppåt) och tredje oktaven som det tar en tid att vänja sig vid”. På flera 

ställen i loggboken står det om de låga tonerna som däremot inte har en obekväm klang utan 
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de är snarare de toner som är mest bekväma att spela och att höra, ju lägre desto bättre. Min 

upplevelse är dock att det kan ta några minuter av varje övningspass innan klangen i botten 

kommer fullt ut.  

 

Att spela svagt på barytonsaxofonen är inga problem men att få till en dynamik som är stark 

och samtidigt behålla en skön och varm klang i saxofonen kan vara svårt eftersom tonen ”lätt 

kan spricka när den får ett för stort lufttryck” (loggbok, den 23.10.2017). Precis som på de 

andra saxofonerna har barytonsaxofonen en del toner som sticker ut intonationsmässigt. I 

loggboken skriver jag att barytonens noterade andra och tredje oktav blir lätt för hög och den 

ton som sticker ut, och som jag måste hålla ner allra mest, är d2. Intonationen beror på vilken 

barytonsaxofon det är men de toner som nämnts är de som oftast behöver intoneras mest. Min 

upplevelse är att barytonsaxofonen är relativt lätt att intonera med ambisen eftersom den har 

ett större munstycke som gör att ambisen kan vara mer avslappnad och flexibel.  

 

Eftersom barytonsaxofonen är ett stort instrument, det största i saxofonkvartetten, kan det 

även här vara svårt med stora språng. ”Om inte sprången förbereds ordentligt kan det hända 

att tonen inte kommer som den ska” (loggbok, den 04.10.2017). 

4.2 Stämmornas utmaningar 

I detta avsnitt presenteras respektive saxofons stämmas utmaningar i saxofonkvartetten. 

Utmaningarna handlar dels om varje saxofonstämmas notbild men också om respektive 

saxofonstämmas roll i förhållande till de andra stämmorna. Det valda kvartettstycket är 

Skullbräddlek från Mockfjärd av Nils Lindberg. 

4.2.1 Sopransaxofon 

Sopransaxofonens stämma är den stämma som ligger högst i kvartetten. Genom att endast titta 

på stämman ser jag att stämman är rätt rörlig, det är mycket toner. Notvärdena består till allra 

största del av fjärdedelar och åttondelar och det dyker upp en hel del drillar och förslag på 

många ställen. Den tonart stämman börjar i är ett noterat G-dur (ett korsförtecken) som 

övergår till A-dur (tre korsförtecken) som övergår till C-dur (inga förtecken). Det står mycket 

dynamik utskriven, alltifrån piano till forte fortissimo och stämman har även noggrant 

utskriven artikulation (staccato, legato, tenuto, accenter) och tempoförändringar. Här kan jag 

ana att sopransaxofonens roll i stycket oftast är melodiförande.  

 

När jag lyssnar på stycket när det spelas i sin helhet blir det bekräftat att det oftast är sopranen 

som har melodin. Det framgår också att de drillar och sextondelstrioler som finns i stämman 

och som jag upplever som tekniskt svåra att få till, görs så att de låter lika, trots att de noteras 

olika i stämman. Denna detalj underlättar instuderingen avsevärt men både drillarna och 

sextondelstriolerna kan jag med fördel plocka ut och övas för sig eftersom det är väldigt 

snabba rörelser som ibland kräver specialgrepp. Detta gäller för alla drillar och 

sextondelstrioler, oavsett vilken stämma det är. I loggboken skriver jag att när jag ”övar på 

stämman i början plockas drillarna bort tills jag upplever att grunden är stabil” (loggbok, den 

21.09.2017).  

 

Trots sopransaxofonens roll som melodibärare, upplever jag att det är svårt att förstå stämman 

när den övas utan att de andra stämmorna är med, det känns som att det saknas något och det 

låter lite tunt. Stycket är en folkmelodi och för att få fram den karaktären i den ensamma 

sopransaxofonstämman ”krävs ett driv” (loggbok den 18.09.2017). Inte nödvändigtvis ett högt 

tempo, även om jag upplever att det gör det lättare att hitta rätt karaktär när stämman spelas i 
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rätt tempo, utan snarare en stark energi framåt. Det är särskilt viktigt i accelerandot som ska 

driva upp till ett nytt, raskare tempo.  

 

Sopransaxofonens stämma är en av de stämmor som snabbast kändes klar och redo för att 

sättas ihop med de andra stämmorna. När sopranens stämma spelas ihop med de andra 

stämmorna från inspelningen får den en ”väldigt tydlig roll som melodiförare, den spelar de 

översta tonerna och har den stämma som är mest sångbar” (loggbok 23.10.2017).          

4.2.2 Altsaxofon 

Altsaxofonens stämma är den stämma som ligger under sopransaxofonens stämma i 

kvartetten. Genom att bara titta på altens stämma går det att se, precis som på sopranens 

stämma, att den är rörlig och har många toner. Notvärdena består mest av fjärdedelar och 

åttondelar men altens stämma innehåller fler toner med längre notvärden än vad sopranens 

stämma har. Altens stämma har, precis som sopranens, många drillar och förslag. Tonarten 

som altsaxofonens stämma börjar i är ett noterat D-dur (två korsförtecken) som övergår till E-

dur (fyra korsförtecken) som till slut övergår till G-dur (ett korsförtecken). Stämman har 

mycket dynamik utskriven, det svagaste är piano och det starkaste forte fortissimo och det 

finns även noggrant utskriven artikulation och tempoförändringar. På många ställen i 

stämman är det lätt att tro att altsaxofonen har melodi på grund av att stämman är rörlig och 

det ser ut som en typisk melodistämma. Vid lyssning på stycket framgår det att stämman i 

själva verket är ”som en andrastämma till sopransaxofonens stämma” (loggbok, den 

20.09.2017.).  

 

Vid övning på altsaxofonstämman finns det vissa svårigheter utöver drillar, snabba toner, 

korsförtecken och artikulation. En svårighet handlar om stämmans funktion som understämma 

som leder till att ”stämmans melodi inte alltid är självklar utan hoppig och inte lätt att lära sig 

att sjunga” (loggbok, den 21.09.2017). Ibland följer stämman melodins (sopranens) mönster 

men plötsligt gör den att språng som går utanför mönstret. Det gör att det ibland inte alls låter 

som jag hade väntat mig och då finns det risk för felspelningar.  

 

Jag upplever att altstämman kräver ett driv och mycket energi framåt för att karaktären ska bli 

rätt. Den har en tydligt drivande funktion i accelerandot. När altsaxofonens stämma spelas 

ihop med de andra stämmorna från inspelningen upplever jag inte längre stämman som lika 

ensam och konstig, utan sprången blir självklara. Det blir också tydligt att ”stämman inte ska 

ta över och låta allra mest utan finnas mer som en utfyllnad i både klanger och rytmer” 

(loggbok, den 13.10.2017).     

4.2.3 Tenorsaxofon 

Tenorsaxofonens stämma är den stämma som ligger under altsaxofonens stämma i kvartetten. 

Genom att endast titta på tenorsaxofonens stämma ser jag att stämman är rörlig och har många 

toner, mest fjärdedelar och åttondelar. Precis som altsaxofonens stämma innehåller 

tenorsaxofonens stämma fler toner med längre notvärden, alltså fler fjärdedelar, än vad 

sopranens stämma gör. Tenorstämman har, som de tidigare nämnda stämmorna, mycket saker 

utskrivna. Det är drillar och förslag (som spelas på samma sätt som sopranens och altens), det 

finns mycket dynamik utskriven (allt från piano till forte fortissimo) och det är mycket 

noggrant utskriven artikulation. Stämman börjar i noterat G-dur (ett korsförtecken) som 

övergår till A-dur (tre korsförtecken) som till slut övergår till C-dur (inga förtecken). 

Tenorsaxofonens stämma har också utskrivna tempoförändringar precis som sopran- och 

altstämman.  
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Det är lätt att tro att även tenorsaxofonen har en melodistämma eftersom ”stämman är rörlig 

och till utseendet mycket lik den faktiska melodistämman” (loggbok, den 20.09.2017). Vid 

lyssning på stycket framgår det att tenorstämman på många ställen också är en understämma 

till melodistämman. Detta gör att jag upplever att tenorstämman och altstämman har många 

liknande svårigheter vid instudering. ”Stämman låter hoppig och inte alls självklar när den 

spelas utan de andra stämmorna och det är inte heller en stämma som är lätt att lära sig sjunga 

(vilket skulle underlätta instuderingen)” (loggbok, den 21.09.2017). Tenorens stämma följer 

ibland melodins mönster men ibland gör den ”annorlunda språng som inte alls låter som 

väntat” (loggbok, den 21.09.2017) vilket gör att det tar längre tid att studera in tenorens 

stämma än vad det gör att lära sig sopranens.  

 

På en del ställen har tenorstämman en viktig rytmisk funktion och min upplevelse är att den 

fungerar nästan som ett slagverksinstrument. Där gäller det att tonerna kommer precis där de 

ska, det finns inte utrymme för dragningar till exempel. Tenoren har en viktig drivande roll 

för att fånga karaktär. I loggboken skriver jag att stämman blir lättare att förstå när den spelas 

med ihop med de andra stämmorna från inspelningen och det blir tydligt att tenorstämman, på 

de flesta ställen, inte ska ta över utan finnas till som utfyllnad på samma sätt som altstämman. 

4.2.4 Barytonsaxofon  

Barytonsaxofonens stämma är den stämma som ligger lägst i saxofonkvartetten. Genom att 

bara studera barytonsaxofonens stämma ser jag att även denna stämma är rörlig med många 

toner och till en början väldigt lik de övriga stämmorna. Den innehåller många åttondelar och 

fjärdedelar men är den stämma som har flest toner med längre notvärden. Stämman har 

mycket dynamik utskriven (allt från piano till forte fortissimo), mycket artikulation och en hel 

del drillar och förslag (som spelas på samma sätt som de andra stämmornas) och även ett 

tremolo. Barytonsaxofonen börjar med att spela i noterat D-dur (två korsförtecken) som 

övergår till E- dur (fyra korsförtecken) som till slut blir ett G-dur (ett korsförtecken). Det 

finns, precis som i de andra stämmorna, utskrivna tempoförändringar.  

 

Barytonstämman är den stämma som jag upplever skiljer sig mest ifrån de andra, både till 

utseende och till genomförande. Vid lyssning på stycket framgår det 

 
att barytonsaxofonen i början har samma funktion som altsaxofonen och 
tenorsaxofonen men en bit in i stycket ändras det och stämman får en mer 
basig funktion som är väldigt rytmisk, nästan som ett slagverksinstrument, 
och kräver en exakthet i tonträff (loggbok, den 20.09.2017). 

 

 Det tar några genomspelningar för att lära sig hur stämman går så att den sitter i huvudet och 

fingrarna men det är ändå en av de lättare stämmorna att lära sig att sjunga och en av de 

stämmor som snabbast blev klar till att spelas ihop med de andra stämmorna.  

 

Min upplevelse är att barytonsaxofonens stämma har den allra viktigaste drivande rollen 

(även om alla stämmor hjälps åt) och den är speciellt viktig vid både accelerandot och 

ritardandot. När barytonstämman spelas tillsammans med de andra stämmorna i inspelningen 

blir dess roll som bas och ”slagverk” tydlig och stämman bli självklar. Stämman är för det 

mesta inte en utfyllnad utan har mycket egna rytmer, mönster och figurer som ska tas fram.               
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4.3 Fysiska utmaningar 

I detta avsnitt presenteras mina observationer av respektive saxofons fysiska utmaningar, hur 

kroppen påverkas av spelning på saxofonkvartettens olika saxofonstorlekar.  

4.3.1 Sopransaxofon 

Sopransaxofonen är saxofonkvartettens minsta saxofon vilket gör att det är den saxofon som 

väger minst. Trots det upplever jag att det finns en hel del fysiska utmaningar med att spela 

sopransaxofon. Det är den lättaste saxofonen men om den hålls fel spelar det ingen roll om 

den är lättast. Sopranen hålls med fördel upp med en nackrem, eller ännu hellre, en sele som 

inte lägger någon tyngd på nacken. I loggboken skriver jag att jag bara efter en liten stunds 

övning får ont i höger tumme men att det försvinner när remmen eller selen höjs upp så att 

sopranen kommer närmare munnen. Sopransaxofonen ska alltså inte hållas upp med höger 

tumme vilket ibland hände vid övningstillfällen när jag inte hade kontrollerat att remmen eller 

selen inte var tillräckligt uppdragen.  

 

Sopransaxofonen ska hållas rakt fram både vid sittande och stående spel och för att vara säker 

på att sopranen verkligen var rak i förhållande till den egna kroppen använde jag en spegel. 

Då syns det om sopranen tenderas att dra lite till höger eller vänster. Jag upplevde att 

sopransaxofonen tenderade att dra lite åt höger vilket uppmärksammades när jag spelade 

framför spegeln.  

 

Att spela sopransaxofon är ”slitigt för ambisen eftersom sopranen har ett relativt litet 

munstycke som ambisen ska formas runt” (loggbok, den 21.09.2017). Det gör att tänderna i 

underkäken som, vid spel vilar mot underläppen, pressas mot läppen vilket ibland leder till 

smärta och trötthet i ambisen. Sopranen har det minsta munstycket och den smalaste kroppen 

vilket gör att luften som blåses in saxofonen oftast inte tar helt slut.  
 
Jag märker att när det är dags att andas kan lungorna först behövas tömmas ut 
på all gammal luft för att sedan kunna fyllas på med ny. Om den gamla luften 
inte töms och ny luft tas in blir det ett överskott på syre som kan leda till lätt 
yrsel. För att få en fin klang i sopransaxofonen, som håller i sig hela fraser 
krävs det starkt lufttryck, starka lungor och ett stabilt stöd (loggbok, den 
03.10.2017).          

4.3.2 Altsaxofon 

Altsaxofonen är den näst minsta saxofonen i saxofonkvartetten vilket gör att den väger lite 

mer än sopransaxofonen men mindre än tenor- och barytonsaxofonen. Den är alltså inte 

särskilt tung men jag upplever, precis som med sopransaxofonen, en hel del fysiska 

utmaningar med att spela altsaxofon. Jag har provat att spela både med nackrem och med sele 

och upplever att altsaxofonen med fördel hålls upp med en sele istället för med en nackrem. 

Selen fördelar nämligen saxofonens tyngd på hela min överkropp till skillnad från en nackrem 

som bara lägger tyngd på nacken.  

 

Eftersom altsaxofonen, precis som sopransaxofonen, har en ”krok” för höger tumme skulle 

det vara lätt att tro att tummen ska hjälpa till att hålla upp saxofonen och ibland har jag fått 

ont i tummen på grund av att jag har hållit upp altsaxofonen med den. Det går över när jag 

kontrollerar höjden på selen och munstyckets avstånd till min mun. Altsaxofonen kan 

antingen hållas rakt framför kroppen eller till höger om kroppen. I loggboken skriver jag att 

jag föredrar att ha altsaxofonen rakt fram för att ”undvika att den egna kroppen blir sned och 
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att onödiga spänningar uppstår” (loggbok, den 23.10.207). Jag upplever en viss svårighet med 

att hålla altsaxofonen rakt fram vi sittande spel men det går och det gör att det känns mer 

ergonomiskt och avslappnat för kroppen. Jag upplever att spegeln är det uteslutande bästa 

redskapet för att se så att huvudet, nacken och kroppen är raka och att inte saxofonen drar åt 

något håll.  

 

”Att spela altsaxofon är inte riktigt lika slitigt för ambisen som det är att spela på 

sopransaxofonen” (loggbok, den 21.09.2017). I loggboken skriver jag att tänderna känns mot 

underläppen och vid långa övningspass kan trötthet och smärta uppstå i läppen även om jag 

alltid strävar efter att inte bita in tänderna i underläppen.  

 

Det går åt mer luft i altsaxofonen än vad det gör vid spel på sopransaxofonen. Det gör att 

”luften måste fördelas på ett smart sätt för att långa fraser ska klaras av utan att tjuvandas” 

(loggbok, den 23.10.2017). För att altsaxofonens klang ska vara stabil upplever jag att det 

krävs ett stabilt stöd från magen, starka lungor och ett starkt lufttryck.          

4.3.3 Tenorsaxofon 

Tenorsaxofonen är saxofonkvartettens näst största saxofon och är alltså den saxofon som är 

näst tyngst. Tenoren är ett relativt tungt och otympligt instrument och jag upplever att det 

finns en hel del fysiska utmaningar med att spela på den. Precis som med altsaxofonen så 

upplever jag att tenorsaxofonen med fördel hålls upp av en sele istället för en nackrem. Det är 

det absolut skonsammaste för min kropp och min nacke skulle ta skada om jag använder en 

nackrem med ett så pass tungt instrument.  

 

Tenorsaxofonen har, precis som sopran- och altsaxofonen, en ”krok” för höger tumme och 

den ska inte heller användas till att hålla upp saxofonen utan det ska helt och hållet skötas av 

selen. Detta har jag dock inte upplevt som ett problem eftersom tenoren är ”så tung att jag inte 

orkar hålla upp den med tummen” (loggbok, den 21.09.2017) . Det går att hålla 

tenorsaxofonen rakt framför kroppen vid både sittande och stående spel och jag har provat 

båda varianterna och upplever att det är bäst att ha den på höger sida. Eftersom att saxofonen 

är på sidan upplever jag att det är extra viktigt att kontrollera att min egen kropp inte är sned 

och att mitt huvud och min nacke hålls raka. Detta kontrollerar jag i en spegel. I loggboken 

skriver jag att när jag har tenorsaxofonen på sidan kan det leda till fler spänningar i kroppen 

än när jag håller den rakt fram, men när jag är noggrann med att vara så rak i kroppen som 

möjligt fast saxofonen är på sidan upplever jag de bästa förutsättningarna för ergonomiskt 

spel.  

 

Min ambis på tenoren är mer avslappnad än på både alten och sopranen och jag upplever att 

munhålan och svalget måste öppnas upp mer för att få till en bra ton, vilket inte sliter lika 

mycket på ambisen som det gör när jag spelar sopran eller alt. Vid långa övningspass 

upplever jag trötthet i ambisen men efter lite vila går det bra att spela igen. I loggboken 

skriver jag att jag strävar efter att bita så lite som möjligt i underläppen.  

 

Min upplevelse är att det ”går åt ännu mer luft vid tenorsaxofonspel än vad det gör på 

altsaxofonen och eftersom det är ett större instrument med en större instrumentkropp får 

tonträffen en liten, liten fördröjning som knappt är märkbar men den känns i kroppen” 

(loggbok, den 03.10.2017). Detta gör att jag måste ”spela med högt lufttryck och att mitt stöd 

hela tiden måste vara påkopplat” (loggbok, den 21.09.2017). Jag upplever att luften måste 

fördelas på ett klokt sätt så att den räcker långa fraser.   
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4.3.4 Barytonsaxofon  

Barytonsaxofonen är den största saxofonen i saxofonkvartetten och är den saxofon som väger 

mest. Barytonen är ett tungt och otympligt instrument och jag upplever att det finns många 

fysiska utmaningar med att spela barytonsaxofon. Jag upplever att det är bäst att använda sele 

istället för nackrem vid spel på barytonsaxofonen eftersom det blir väldigt tungt för nacken 

annars. Barytonsaxofonen har, precis som de andra saxofonerna, en krok som höger tumme 

ska vila emot. Tummen ska alltså inte på något vis hålla upp barytonsaxofonens tyngd men 

jag upplevde, precis som på tenoren, inte heller här det som något problem eftersom min 

tumme faktiskt inte klarar av att hålla upp hela barytonsaxofonens tyngd under en längre tid.  

 

I loggboken skriver jag att ”barytonsaxofonen är för stor och lång att ha rakt framför sig” 

(loggbok, den 19.09.2017) och hålls därför på höger sida om den egna kroppen både vid 

stående och sittande spel. Här använder jag mig av en spegel för att se så nacken och huvudet 

är raka, det är bara saxofonen som ska vara sned. I loggboken skriver jag att jag strävar mot 

att resten av kroppen också ska vara så rak, naturlig och avslappnad som det går men att jag 

”inte kan förhindra att höger arm och axel vrids lite bakåt för att nå de lägsta klaffarna på 

saxofonen” (loggbok, den 21.09.2017).  

 

Vid barytonsaxofonspel är min ambis ännu mer öppen än på tenorsaxofonen. Barytonen har 

ett lite större munstycke än vad tenoren har och för att matcha munstyckets och instrumentets 

storlek upplever jag att min munhåla och mitt svalg måste slappnas av och öppnas upp ännu 

mer. ”Det är inte särskilt jobbigt för ambisen att spela barytonsaxofon eftersom den är mer 

avslappnad och öppen” (loggbok, den 13.10.2017) vilket gör att tänderna i underkäken inte 

bits in i underläppen. Jag upplever att om det inte hade varit för barytonsaxofonens tyngd 

hade det varit den saxofon i kvartetten som det går att spela allra längst på utan att ta en paus.  

 

Barytonsaxofonen är den saxofon som kräver mest luft eftersom det är det största instrumentet 

att fylla upp. Med den stora instrumentkropp barytonen har upplever jag att tonträffen får en 

lite längre fördröjning än på tenoren vilket gör att barytonen kräver ett högt lufttryck, stabilt 

stöd och starka lungor. För att luften ska räcka till måste den fördelas klokt, särskilt i långa 

fraser. I början är det svårt att veta hur mycket luft som går åt och det kan vara svårt att få den 

att räcka till och ibland upplever jag yrsel på grund av att kroppen får för lite syre. 

4.4 Sammanfattning 

De fyra olika storlekarna på saxofonerna har en del gemensamma utmaningar. Alla storlekars 

högsta och lägsta toner är de som jag upplever som svårast att spela och de som sticker ut 

mest vad gäller intonation, dynamik och klang. Alla saxofoner har olika toner som behöver 

intoneras även om det kan vara olika för olika fabrikat.  

 

Min upplevelse är att sopransaxofonen är svår att spela riktigt svagt på men det går att spela 

riktigt starkt på den, medan det på barytonen och tenoren däremot finns en gräns för hur starkt 

det går att spela innan tonkvalitén och klangen blir lidande. Tenoren och barytonen har också 

gemensamt att stora språng måste förberedas extra noga med hjälp av både min ambis och 

mitt gehör.  

 

Sopranens roll i saxofonkvartetten är oftast den melodibärande och sopranen har också den 

stämma som är allra rörligast. Alten och tenoren används som en slags klanglig och rytmisk 

utfyllnad i form av understämmor till sopranens melodi. Tenoren kan ibland gå över till att 

mer vara en rytmisk basstämma, en roll som barytonsaxofonen oftast har. Barytonsaxofonens 

stämma är ofta den som är allra mest drivande och kan, när den har motrytmer till övriga 
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stämmor, ses som en slagverksstämma. Alten och barytonen är de saxofoner som får flest 

korsförtecken i ett stycke som går i en korstonart. Alt- tenor- och barytonstämmorna upplever 

jag som svåra att förstå och att studera in om de inte spelas och förstås i förhållande till 

melodin.  

 

För att inte min kropp ska ta skada av saxofonspel bör ”saxofonen komma till den som spelar 

och inte tvärt om” (loggbok, den 29.10.2017). Istället för att vrida på den egna kroppen bör 

saxofonens munstycke och/eller nacke vridas och istället för att höger tumme ska hålla upp 

saxofonen så ska det skötas av en nackrem eller en sele.  

 

Jag upplever att alla saxofoner kräver ett starkt lufttryck, starka lungor och ett starkt stöd, 

alltså en god inre ambis, och att sopranen och barytonen är de svåraste saxofonerna vad gäller 

luft och lufttryck. Sopranen för att det går åt för lite luft och barytonen för att det går åt för 

mycket luft. Vid spel på vilken av saxofonerna som helst upplever jag att det alltid ska strävas 

mot en så avslappnad och öppen yttre ambis som möjligt för att inte munnen ska ta skada och 

för att inte skapa spänningar på andra ställen i kroppen.     
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5 Diskussion 
I detta kapitel presenteras först en resultatdiskussion som knyter resultatets sammanfattning 

med den teoretiska bakgrunden, sedan ett avsnitt om arbetets betydelse och till sist hur fortsatt 

forskning skulle kunna se ut inom området.  

5.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att alla fyra saxofoner har olika svårigheter och utmaningar på olika sätt. 

Dessa utmaningar och svårigheter måste jobbas med för att mitt saxofonspel på respektive 

saxofon ska bli så bra som möjligt. Det framgår i resultatet att de fyra olika saxofonerna har 

speciella klanger som är typiska för just den saxofonen och att det kan ta ett tag att vänja sig 

vid de olika klangerna. Min upplevelse är att alla saxofoners högsta och lägsta toner är de som 

sticker ut allra mest vad gäller klang, dynamik och intonation. Harvey (2002) menar att det 

viktigaste i en saxofonkvartett är just intonationen och därför är det extra viktigt att 

uppmärksamma vilka toner på de olika saxofonerna som tenderar att sticka ut 

intonationsmässigt. Harvey skriver också att i saxofonkvartettspel kan saxofonerna antingen 

spelas på så att deras klanger liknar varandra och smälter ihop eller så kan varje saxofons 

egen klang framhävas och ta plats. Detta ger därför i vissa fall utrymme för de klanger som 

framkommer i resultatet, alltså både sopransaxofonens ljusa, gälla klang och 

barytonsaxofonens breda, basiga klang, men det gäller att vara insatt i styckets karaktär så att 

saxofonisten vet när klangerna ska smälta ihop och bli homogena.  

 

I Skullbräddlek från Mockfjärd finns det mycket noggrant utskriven artikulation i alla fyra 

stämmor. Artikulationen är viktig för styckets karaktär. Noterna grupperas genom staccato 

och legato som enligt min upplevelse ger, inte bara hela stycket, utan även varje enskild 

stämma ett konstnärligt uttryck. Teal (1963)  har definierat artikulation som den tydliga 

återgivningen av toner som spelas och både staccato och legato kräver ett stabilt luftflöde. För 

att kunna spela med god artikulation behövs också en viss teknisk nivå eftersom legato kräver 

en god fingerkoordination så att det inte blir glapp mellan tonerna och staccato kräver en 

känslig och tränad tunga. För att träna på att spela i karaktär kan etyder av olika slag med 

fördel användas. Lif (1998) menar att etydernas syfte är till för att ”utveckla teknik och 

musikalisk känsla” (s.60).  För att spela stycket som har undersökts i denna studie använde jag 

etyder med mycket artikulation och som kräver mycket luft vilket får igång fingrar, tunga och 

luftflöde inför spelning på de olika stämmorna i stycket. Etyderna innehöll även en hel del 

stora språng vilket gav särskilt bra träning för spel på tenoren och barytonen.    

 

Det framgår av resultatet att jag upplever att de olika stämmorna oftast har tydliga roller i 

kvartetten. Sopransaxofonens stämma är oftast melodin, altsaxofonens och tenorsaxofonens är 

understämmor till melodin och klanglig utfyllnad och barytonsaxofonen innehar (ibland 

tillsammans med tenorsaxofonen) rollen som bas. Resultatet visar att en sopransaxofonist 

måste vara beredd på att den har den mekaniskt svåraste och rörligaste stämman med flest 

snabba toner. Det gör att sopransaxofonisten oftast är ledaren i saxofonkvartetten eftersom 

underdelningen av tempot ligger i sopranens stämma och det vanligaste är att den som spelar 

översta stämman innehar den översta rollen i kvartetten. Kings artikel om saxofonkvartett 

visar på att det finns undantag. King studerar en saxofonkvartett där altsaxofonisten är den 

som styr repetitionerna. Detta innebär att det inte går att påstå att bara för att sopransaxofonen 

har den översta stämman ska den som spelar på sopranen vara den som leder kvartetten. Det 

beror snarare på personlighet hos saxofonisterna och hur stämmorna ser ut. Det kan vara så att 

det är altsaxofonens stämma som har underdelningen eller kanske att barytonsaxofonen har en 

väldigt tydlig rytm i början av stycket som tydligt visar pulsen. Däremot går det inte att 



24 
 

komma undan att det är lättare att slå in en kvartett med en sopransaxofon än en 

barytonsaxofon eftersom sopransaxofonen är lättare och inte lika otymplig som 

barytonsaxofonen. 

 

Resultatet visar vad som kan ses som en orättvis fördel för vissa stämmor när det handlar om 

förtecken. De olika stämmorna i saxofonkvartetten är nämligen noterade i olika tonarter vilket 

beror på att saxofonen är ett transponerat instrument. De stämmor med flest förtecken upplevs 

som svårare att studera in. Trots det menar Harvey (2002) att det är bra att saxofonen är ett 

transponerat instrument eftersom greppen blir likadana på alla saxofonstorlekarna, vilket 

faktiskt underlättar vid spel på olika storlekar. Sopran- och tenorsaxofonen är båda stämda i 

Bb och alt- och barytonsaxofonen är stämda i Eb. I det stycke som används i studien har alten 

och barytonen fler korsförtecken att hålla reda på vilket blir ytterligare en utmaning med 

stycket. När stycken går i noterade Bb-tonarter får istället sopranen och tenoren fler förtecken 

att hålla koll på. 

 

Ambis kan definieras på olika sätt. Dels menar Liebman (1989) att ambisen inkluderar tänder, 

käke och läppar, alltså det som håller om munstycket och påverkar luftströmmen och dess 

förmåga att få rörbladet att vibrera. Myrén (2009) menar däremot att definitionen av ambis är 

olika för olika personer och att det går att lägga in mer i förklaringen än att ambis är det som 

håller om munstycket. Myrén skiljer nämligen på inre och yttre ambis och menar att den yttre 

är det som Liebman (1989) beskriver, alltså tänder, käke och läppar och den inre ambisen är 

den som innebär luft, stöd och gehör. Tillsammans gör en god inre och yttre ambis att det låter 

bra om saxofonen. Det krävs alltså bra muskler i munnen och i stödet och örat måste vara med 

och lyssna på hur det låter vi spelandet. Trots att det krävs tränade spelmuskler kan inte 

kroppen vara spänd. Det gäller för alla storlekarna på saxofonen, kroppen och huvudet ska 

vara avslappnade och i balans. Resultatet visar att den yttre ambisen ser lite olika ut för de 

olika saxofonerna, ju större saxofon desto mer öppet svalg och munhåla och det påverkar hur 

mycket spelandet sliter på den yttre ambisen. Däremot är den inre ambisen lika för alla 

saxofonerna även om det går åt olika mycket luft. Liebman (1989) menar att saxofonen ska 

vara som en förlängning av kroppen, det ska alltså inte kännas onaturligt att spela på någon av 

saxofonstorlekarna. Det framgår av resultatet att luften är den viktigaste komponenten för att 

saxofonspelet ska bli så avslappnat som möjligt. Utan ett tillräckligt bra luftflöde kan kroppen 

bli spänd och klangen blir lidande. 

 

I denna studie är det jag som är subjektet och arbetet handlar om hur mina egna upplevelser 

kan förklara svårigheter och utmaningar med att spela i saxofonkvartett. Upplevelserna av till 

exempel saxofonernas olika klang är det som upplevs i mitt eget medvetande och påverkas av 

medvetandets resonemang, fantasi och förmåga att generalisera. Benestad (1994) menar att 

inom musik går det att med hjälp av fenomenologin studera musikens inre stukturer och 

relationer som uttrycks och upplevs av medvetandet. Det går alltså inte att förklara hur musik 

förstås, endast hur den upplevs. I studien upplevs musik på olika sätt utifrån olika fenomen. 

Det är fenomen som klang, dynamik, karaktär, artikulation och lufttryck för att nämna några. 

Dessa fenomen påverkar hur musiken upplevs av mitt medvetande men också hur det känns i 

min kropp när jag spelar. De fenomen som uppmärksammats i studien tolkas för att förstås 

och på det sättet går det att veta hur de påverkar saxofonspelandet i kvartetten. Hur 

fenomenen tolkas och förstås beror på subjektets (mina) tidigare erfarenheter. Hur ett stycke 

ska spelas när det kommer till karaktär påverkas starkt av subjektets tidigare erfarenheter och 

den livsvärld subjektet lever i. Bengtsson (2005) menar att livsvärlden är den sociala värld vi 

lever i och den består av människor, föremål skapade av människor (saxofonen till exempel), 

organisation, kultur och historia. I just denna studie är det särskilt intressant att titta på hur 
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kultur och historia påverkar instuderingen av karaktären i studiens kvartettstycke. Stycket är 

en svensk folkmelodi och för att det ska komma fram i utförandet krävs inte bara kunskap 

inom saxofonspel utan även om hur musikstilen ska spelas utifrån hur den har spelats tidigare. 

För att få fram den klang som önskas i saxofonspel har tidigare nämnts att saxofonen ska vara 

som en förlängning av kroppen. Det går att säga att som saxofonist krävs en integration 

mellan den egna kroppen och instrumentet för att få förståelse av och känsla för instrumentet. 

För att förstå saxofonen måste den alltså spelas på. Det går inte att lita på att en altsaxofonist 

klarar av att spela tenorsaxofon på samma nivå som en tenorsaxofonist om altsaxofonisten 

inte har övat på tenoren. De olika saxofonerna har faktiskt så många olikheter till utseende 

och utförande att det krävs medveten övning på respektive saxofonstorlek.           

5.2 Arbetets betydelse 

Studien kan komma att ha stor betydelse för mig i mitt kommande musikläraryrke. En 

saxofonlärare förväntas både kunna spela och undervisa på alla saxofonstorlekar i 

saxofonkvartetten och det är inte något som är självklart i utbildningen av saxofonlärare. 

Många tror att en saxofonist eller saxofonlärare automatiskt kan spela alla saxofoner och 

greppmässigt stämmer det men att spela saxofon handlar om mycket mer än att ta rätt grepp. 

Att känna till de olika saxofonernas olika utmaningar och svårigheter underlättar i både eget 

spel och i undervisning i framförallt saxofonkvartett. En del elever kommer knappt att lägga 

märke till de speltekniska skillnader som finns när de byter mellan olika saxofoner, medan 

andra kan komma att ha väldiga problem. Det krävs då att saxofonläraren besitter den 

kompetens som krävs för att kunna hjälpa eleven så att eleven känner sig trygg i sitt spel, 

jobbar ordentligt med luften och får den klang som önskas. Det är också relevant, både för 

mig och för andra saxofonlärare, att veta att i en saxofonkvartett tar vissa stämmor längre tid 

att lära sig. Sopransaxofonstämman kan vara svår eftersom den ofta är den snabbaste 

stämman men den kan även vara lättare eftersom den ofta har melodin som är mer logisk och 

sångbar än de andra stämmorna. Barytonsaxofonens stämma behöver vara drivande och hela 

tiden ha en riktning framåt. Om eleven inte är van vid att spela på det sättet är det ett ypperligt 

tillfälle för eleven att få testa på men det är viktigt för läraren att förstå att det inte kan komma 

på en gång utan det är en övningssak. Arbetet har fått upp mina ögon för hur viktigt det är att 

tänka på hur saxofonen ska hållas för att det ska vara så snällt mot kroppen som möjlig att 

spela saxofon. Jag hoppas att detta kan underlätta för andra saxofonlärare men kanske 

framförallt för andra träblåslärare som inte har saxofon som sitt huvudinstrument.               

5.3 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten 

Det skulle behövas en hel del forskning på saxofonkvartettområdet. En utveckling av denna 

studie kan vara att spela med en saxofonkvartett på fyra personer och att alla får prova att 

spela alla saxofoner. Det som då kan studeras, förutom utmaningar med instrumenten och 

stämmorna, är de sociala rollerna i kvartetten. En annan studie om saxofonkvartett skulle 

kunna handla om många olika saxofonkvartettstycken och dess svårigheter både i stämmorna 

och som helhet. Det skulle vara intressant att se om de verkligen byts beroende på vem som 

spelar vilket instrument. Det skulle behövas mer forskning om saxofon överlag. Om lufttryck, 

ambis, munstycken, intonation, dynamik, ergonomi och så vidare. Varje liten del i denna 

studie skulle kunna studeras mer ingående, en studie om bara sopransaxofon, en om bara 

altsaxofon, en om bara tenorsaxofon och en om bara barytonsaxofon till exempel.
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