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Sammanfattning 
 
Mitt projekt handlar om att studera hur de olika saxofonstorlekarna samspelar i en 
ensemble. Syftet med studien är att undersöka hur jag förändrar mitt saxofonspel när 
jag byter från barytonsaxofon till sopransaxofon i en saxofonkvartett. Mina 
forskningsfrågor är: Hur ändrar jag mitt spel och min roll när jag går från att spela 
barytonsaxofon till att spela sopransaxofon? Vad beror dessa skillnader på? I 
bakgrunden tas begrepp som är viktiga för ämnet upp såsom rytm, intonation, 
embouchyr, stöd, formella roller och informella roller. Studiens teoretiska utgångspunkt 
utgörs av ett hermeneutiskt perspektiv. I metodkapitlet presenteras de metoder jag 
använt, nämligen videoobservation och loggbok. Slutligen presenteras resultatet av de 
analyser som har gjorts av bytet från barytonsaxofon till sopransaxofon. Studien går 
igenom alla de förändringar jag har gjort gällande intonation, tempo, rytm, frasering; 
embouchyr, luft, artikulation; hållning, rörelse, motorik samt ledarskap och roller. 
 
Nyckelord: Ensemble, saxofon, videoobservation, loggbok, roller, hermeneutik 
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Abstract  
 
My project is about studying how the different saxophone sizes interact in an ensemble. 
The purpose of the study is to investigate how I change the way I play the saxophone 
when switching from baritone saxophone to soprano saxophone in a saxophone quartet. 
My research questions are: How do I change the way I play the saxophone and my role in 
the ensemble when I switch from playing baritone saxophone to playing soprano 
saxophone? What are these differences due to? In the background chapter, concepts that 
are important to the topic are presented such as rhythm, intonation, embouchure, 
support, formal roles and informal roles. The theoretical foundation of the study is a 
hermeneutic perspective. The methodology chapter presents the methods I used, 
namely video observation and logbook. Finally, the results of the analyzes made of the 
switch from baritone saxophone to soprano saxophone are presented. The study 
presents all the changes I have made regarding intonation, pace, rhythm, phrasing; 
embouchure, air, articulation; posture, movement, motor skills, leadership and roles. 
 
Keywords: Ensemble, saxophone, video observation, logbook, roles, hermeneutic 
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Förord  
Först så vill jag tacka min fru och mina föräldrar som har stöttat mig igenom detta 
arbete. Jag vill också tacka min saxofonlärare och de saxofonstudenter som har låtit mig 
genomföra denna undersökning på lektioner och repetitioner tillsammans med dem, 
utan dem hade denna undersökning inte varit möjlig. Slutligen så vill jag tacka min 
handledare och skrivhandledningen vid Karlstads universitet för alla synpunkter och 
hjälp. 
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1 Inledning  
I detta kapitel kommer jag i den inledande texten att ta upp de tankar som lett fram till 
mitt val av ämne. Under Problemformulering, syfte och forskningsfrågor så kommer jag 
att ta upp de frågeställningar som jag har gått och burit på. Jag kommer även att 
formulera mitt syfte med studien och de forskningsfrågor jag kommer jobba utifrån. 
 

1.1 Inledande text  

Jag har under längre tid spelat i olika saxofonkvartetter och varit fascinerad över den 
musik som går att producera med enbart olika saxofonstorlekar och det samspel det 
kräver. För det mesta brukar jag spela barytonsaxofon i saxofonkvartett men jag har 
känt att jag vill prova att spela sopransax. Sopransaxen är den minsta, ljusaste saxofonen 
i en vanlig saxofonkvartett och barytonsaxofonen är den största och mörkaste. Jag har 
även en hel del erfarenhet av att spela altsaxofon och tenorsaxofon, de två 
mellanstorlekarna i kvartetten. Sopransaxofon har jag dock väldigt lite erfarenhet av att 
spela. För min framtida roll som lärare så kände jag att det vore bra om jag även hade 
erfarenhet av att spela sopransaxofon. Jag kände även att det skulle vara intressant att 
undersöka detta instrumentbyte mer ingående. 
 
Men hur lätt är det egentligen att byta? Mycket förblir sig likt; greppen och notläsningen 
förblir de samma och de producerar ljud på samma sätt. Men det blir även skillnader 
som bland annat beror på storleken och rollen som instrumenten har i kvartetten. Att 
undersöka detta är användbart dels för andra saxofonister som byter storlek i kvartett 
men framförallt för lärare som undervisar i kvartett och ska undervisa alla storlekarna 
men som kanske själv bara har ordentlig erfarenhet av att spela på en eller två av dem. 
 

1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  

Det är inte alla gånger så lätt att byta mellan olika instrument, men hur svårt är det att 
byta mellan olika storlekar av samma instrument? Vilka skillnader uppstår i mitt 
spelsätt när jag byter mellan olika storlekar? Beror de på storleksskillnaden, på bytet av 
funktion i ensemblen eller något helt annat? Min förhoppning med denna studie är att 
skapa större förståelse och medvetenhet hos mig själv och andra om skillnaderna mellan 
att spela de olika saxofonstorlekarna i en saxofonkvartett. 
 
Syftet med denna studie är att studera skillnaderna vad gäller min instrumentteknik och 
min roll i ensemblen när jag går från att spela barytonsaxofon till att spela 
sopransaxofon i ensemble. 
 
Frågeställningar: 
Hur ändrar jag mitt spel och min roll i ensemblen när jag går från att spela 
barytonsaxofon till att spela sopransaxofon? 
Vad beror dessa skillnader på? 
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2 Bakgrund 
 
Att spela saxofon är en vetenskap i sig och innefattar en mängd olika begrepp och 
perspektiv. Det handlar både om allmänna musikaliska men även mer saxofon specifika 
begrepp och jag ska i detta kapitel förklara de som är relevanta för denna studie. Även 
perspektiv på kvartettspel och på hur arbetsgrupper fungerar kommer att presenteras 
eftersom studien handlar om spel i kvartett. Jag kommer också att ta upp den tidigare 
forskning som har gjorts och som ligger närmast denna studie. Slutligen kommer jag att 
presentera det teoretiska perspektivet; hermeneutik, som jag kommer att använda mig 
av när jag bearbetar och diskuterar mitt material. 
 

2.1 Områdesorientering  

 
Det finns många olika storlekar av saxofoner men de som är vanligt förekommande och 
som det exempelvis går att skriva musik till utan att ha en speciell saxofonist i åtanke är 
de fyra storlekar som ingår i saxofonkvartetten. Dessa är i ordning från minst till störst: 
sopran, alt, tenor och baryton. Barytonsaxofonen är dubbelt så stor som altsaxofonen 
emedan tenorsaxofonen ligger mittemellan altsaxofonen och barytonsaxofonen. 
Tenorsaxofonen är i sin tur dubbelt så stor som sopransaxofonen. Saxofonen är ett 
transponerande instrument, vilket innebär att den ton saxofonisten läser, tänker och tar 
grepp för inte är den samma som den ton som faktiskt låter. Detta system innebär att 
samma lästa ton spelas med samma grepp på alla de olika saxofonstorlekarna även om 
tonerna som låter blir olika. Detta innebär att den enda fysiska skillnaden mellan olika 
storlekar är just storleken (Harvey, 1999).  
 
Skillnaderna mellan de olika storlekarna är mest tydlig när det gäller munstycket. 
Storlekskillnaderna innebär att det behövs olika mycket munstycke i munnen och 
embouchyren1 behöver anpassas till skillnaden i bredd mellan de olika munstyckena. De 
större saxofonerna behöver dessutom mer luft (Harvey, 1999). 
 
Några musikaliska begrepp som är relevanta för studien är intonation, rytm och tempo. 
Intonation avser den finjustering av en tons tonhöjd eller frekvens som görs löpande 
under spel för att det ska klinga rent. Denna justering görs dels ”lodrätt” utifrån vad 
resten av ensemblen spelar och dels ”horisontellt” utifrån tonerna som har spelats och 
kommer att spelas. Detta innebär att samma ton kan i olika sammanhang behöva 
intoneras olika. En saxofon intonerar huvudsakligen genom att modifiera embouchyren. 
Tempo avser den övergripande ”hastighet” som en låt har, hur snabb eller långsam 
pulsen är. Rytm avser däremot när tonerna spelas i förhållande till pulsen och till 
varandra (Harvey, 1999; Blum, 1987). 
 
Relevant för denna studie är de roller som vi tar på oss i olika typer av 
gruppsammanhang. Det finns dels formella roller som är knutna till en arbetsposition 
och uttrycks i exempelvis lagar och arbetsbeskrivningar och handlar om vilka 
arbetsuppgifter som ska utföras och hur de ska utföras. Det finns även informella 
rollförväntningar som inte är nedskrivna utan har vuxit fram ur traditioner och normer. 
Alla informella roller i en grupp är dock inte arbetsroller som är direkt kopplade till 
                                                 
1 Munställning 
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arbetet som ska utföras, som att ta initiativ och se till att tidsplanen hålls. Det finns även 
samarbetsroller som omfattar funktioner som håller samman gruppen, som att 
exempelvis medla i konflikter. Slutligen så finns det individuella roller som är personliga 
och relativt oberoende av arbetsuppgiften och gruppen (Lennéer-Axelson & Thylefors, 
2005). 
 
En viktig roll inom en grupp är ledarrollen. Mindre ensembler som en saxofonkvartett 
har ingen strikt formell ledare som dirigenten är för en orkester. Ofta har dock 
förstastämman (sopransaxofonen i en saxofonkvartett) en informell ledarroll, inom 
vissa traditioner är ledarrollen näst intill formell. Alla kvartetter har det dock inte så, 
utan i många är ledarrollen fördelad mellan alla medlemmarna kvartetten (Lennéer-
Axelson & Thylefors, 2005; Blum 1987). 
 

2.2 Tidigare forskning inom området 

 
Det finns väldigt lite tidigare forskning inom detta område men den tidigare forskning 
jag har hittat som ligger närmast min studie är en vetenskaplig artikel av King (2006) i 
Psychology of Music. Syftet med studien var att undersöka de lagroller som verkar i 
kammarmusikensembler och då specifikt under repetitioner i studentkvartetter. I 
studien analyserades tre olika kvartetter, en stråkkvartett, en träblåskvartett och en 
saxofonkvartett.  
 
Till att börja med videoinspelades tre eller fyra på varandra följande repetitioner i varje 
kvartett under en fyraveckorsperiod då nytt material skulle repeteras in. Efter de fyra 
veckorna genomfördes halvstrukturerade intervjuer med studenterna individuellt där 
de fick beskriva varandras roller, ranka varandras bidrag till repetitionen, beskriva 
gruppens dynamik och deras musikaliska progression. Slutligen så användes en 
lärarbedömning av kvartetterna baserad på ett kort inspelat framträdande av de under 
fyraveckorsperioden instuderade materialet (King, 2006). 
 
De resultat som kom fram i Kings studie (2006) som är mest intressanta för min studie 
är att det verkar som att det går att identifiera åtta grupproller i kvartetter, (fritt 
översatt): ledare, vice-ledare, bidragare, frågeställare, distraherare, skämtare, den 
rastlöse och den tysta. Enligt studien så verkar det som att det inte bara är 
stämfördelningen som påverkar rollfördelningen utan den viktigaste faktorn verkar vara 
personsammansättningen i kvartetten. Detta är viktigt för mig att ha i åtanke i denna 
studie eftersom kvartetten som jag spelar med delvis består av olika personer när jag 
spelar baritonsaxofon jämfört med sopransaxofon. Ett annat för denna studie intressant 
resultat i Kings studie (2006) är att de roller som olika medlemmar i en kvartett har kan 
skifta. Detta ofta till följd av någon tar på sig en ny roll för att kompensera för någon 
annans skiftande sinnesstämning. 
 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet som jag kommer att använda mig av under det här arbetet är 
det hermeneutiska perspektivet. Hermeneutik är ett brett teoretiskt perspektiv med en 
lång historia. Det kommer därför när det hermeneutiska perspektivet presenteras finnas 
ett fokus på de delar som är relevanta för detta arbete. 
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2.3.1 Förklarande tolkning 

 
Inom hermeneutik är tolkning ett väldigt centralt begrepp. Det finns olika typer av 
tolkningar, olika tolkningsfunktioner. En funktion är den tolkning som görs vid en 
uppläsning, en annan den tolkning som görs vid en översättning. Det är dock den 
Förklarande tolkningsfunktionen som kommer att vara aktuell i detta arbete, det som 
Ödman (2007) kallar att tolka som att förklara.  
 
Den förklarande tolkningen tar vid där den utsägande tolkningen inte längre räcker till 
för att skapa förståelse. En forskare kan exempelvis presentera sina data precis som de 
är, men vid vissa tillfällen räcker inte det för att skapa förståelse. Då måste forskaren 
förklara sina data genom att tolka dem. Detta är ett medel för forskaren att öka både 
andras och sin egen förståelse. ”Förklarande tolkning innebär alltså helt enkelt att man 
genom en utsaga gör något tydligt och klart. Ofta innebär det att man anger orsaken till 
något.” (Ödman, 2007, s. 75). Dessa förklaringar besvarar ofta olika typer av varför 
frågor. Den förklarande tolkningen försöker besvara dessa frågor med argument och 
fakta som motparten förstår. Detta innebär att den förklarande tolkningen ofta använder 
ett mycket vardagligt språk som knyter an till subjektiva tankar, känslor och 
föreställningar. Detta i högre grad än vad som brukar vara godtagbart inom 
naturvetenskapligt orienterad forskning. Där ska hypoteser och förklaringar baseras i 
det objektiva snarare än det subjektiva. Det har dock inom flera vetenskapliga 
skolbildningar visat sig svårt att basera alla förklaringar helt i objektvärlden (Ödman, 
2007). 
 
Den förklarande tolkningen är användbar i detta arbete eftersom det inte enbart vänder 
sig till läsare som är väldigt insatta i vad det innebär att spela saxofon. Jag kan därför 
inte presentera mitt resultat precis som det är utan jag kommer att framlägga det så att 
även läsare som inte spelar saxofon kan ta del av det. Jag kommer därför att behöva 
använda mig av ett ganska vardagligt språk. Resultatet bygger dessutom på mina egna 
observationer av mig själv vilka kan vara svåra att presentera utan förklarande tolkning. 
 

2.3.2. Det hermeneutiska orsaksbegreppet 

Det humanvetenskapliga och hermeneutiska orsaksbegreppet ser annorlunda ut än det 
traditionella naturvetenskapliga. Om ett orsaksförhållande ställs upp inom 
naturvetenskapen som säger att A orsakar B så innebär det att alltid när A inträffar och 
endast när A inträffar så följer B. Exempelvis så går det att ställa upp följande 
orsaksförhållande; om temperaturen vid normalt lufttryck understiger 0°C (A) så fryser 
rent vatten till is (B). Detta orsaksförhållande är generellt och gäller oavsett när och var 
det sker. Orsaksförhållanden inom hermeneutik behöver dock inte vara lika generella. 
Säg att en historiker gör tolkningen att en kung störtades (B) eftersom han genom 
skyhöga skatter utarmade folket (A). Detta trots att det finns många exempel på kungar 
som har utarmat folket utan att störtas och andra exempel på kungar som störtats utan 
att de utarmade folket. Historikerns tolkning kan dock för det specifika fallet vara riktig 
och ha värde (Ödman, 2007). 
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2.3.3. Den hermeneutiska cirkeln 

Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln, som 
representerar samspelet mellan del/helhet och mellan förförståelse/förståelse. När ett 
objekt tolkas så tolkas dels objektet som helhet men även dess delar tolkas. De är dock 
inte fristående från varandra utan tolkningarna av delarna påverkar tolkningen av 
helheten och tvärtom, de bildar en cirkel. Ett exempel är pusselläggning som innebär ett 
konstant växlande mellan att försöka tolka hur enskilda bitar passar ihop och att försöka 
tolka hur helhetsbilden ser ut. Dessa befinner sig i konstant samspel och insikter vi gör 
om helhetsbilden påverkar vår förståelse för hur enskilda bitar passar ihop och tvärtom. 
Förförståelsen påverkar också vår tolkning och förståelse. Vi har exempelvis 
förmodligen en grundförståelse för hur pussel fungerar och en bild av vilken typ av 
motiv som pusslet kan föreställa. Förförståelsen påverkar i vilken riktning som vi söker 
efter ny förståelse. Den påverkar exempelvis vilken typ av mönster som vi söker i 
pusslet. När vi sen ökar vår förståelse och exempelvis upptäcker en helt ny typ av pussel 
så läggs den förståelsen till och omformar den förförståelse vi har om pussel (Ödman, 
2007). 
 
Den hermeneutiska cirkeln är en symbol för att vi konstant växlar mellan del och helhet 
och att förförståelsen alltid är med och påverkar förståelsen. Dock så skulle spiralen i 
flera fall kunna vara en bättre liknelse eftersom vi konstant vidgar vår förståelse, cirkeln 
är öppen. En sluten cirkel kan representera fördomsfullt tänkande där all ny information 
anpassas för att passa förförståelsen vilket gör att den aldrig vidgas (Ödman, 2007). 
 
Den hermeneutiska cirkeln är användbar för mig i det här arbetet eftersom jag i mina 
tolkningar av mitt spel har stor nytta av att konstant växla mellan del och helhet. Jag 
behöver även vara medveten om hur de samspelar med varan. Dessutom så har jag en 
ganska rejäl förförståelse med mig om vad det innebär att spela saxofon. Jag behöver 
vara medveten om hur den påverkar mitt skapande av ny förståelse och se till att jag 
inte bara bekräftar sådant jag tror att jag redan vet. 
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3 Metodkapitel 
 
Faktumet att det är mig själv jag ska undersöka, påverkar valet av 
undersökningsmetoder. Jag har valt att använda mig av loggbok och videoinspelning. I 
detta kapitel presenteras dessa metoder, deras fördelar och nackdelar. Vidare så 
presenteras hur jag har designat studien, vilka situationer som har dokumenterats samt 
hur denna dokumentation har genomförts och bearbetats. Slutligen så skriver jag om 
etiska överväganden och studiens giltighet och tillförlitlighet. 

3.1 Beskrivning och motivering av metod/er 

3.1.1 Loggbok 

Loggbok passar bra för att undersöka sig själv och synliggöra och formulera den tysta 
kunskap som vi har och de automatiserade handlingar vi utför. Genom att skriva om 
dessa halvt omedvetna saker så medvetandegörs dessa och de blir mer tillgängliga för 
analys. Det går antingen att låta loggboken vara ostrukturerad eller så kan loggboken 
vara strukturerad i olika teman efter det som ska undersökas. Den ostrukturerade 
loggboken har fördelen att den är väldigt öppen för att upptäcka oväntade saker. 
Nackdelen med den ostrukturerade loggboken är att det kan vara svårare att analysera 
det som skrivits, speciellt om loggboken skrivits under längre tid. Att analysera 
loggboken är lättare om den är strukturerad men då underlättar den å andra sidan inte 
lika mycket för att upptäcka oväntade saker (Bjørndal, 2005). 

3.1.2 Videoinspelning 

En nackdel med loggboken är att det kan vara svårt att observera sig själv samtidigt som 
handlingen utförs eftersom handlingen i sig tar mycket uppmärksamhet. Lite som att 
köra bil på långfärd och samtidigt försöka komma ihåg detaljer om vad som passeras. Ett 
sätt att ”placera sig i passagerarsätet” för att lättare kunna observera är använda sig av 
videoinspelning. En videoinspelning är bra för att stötta vårt begränsade minne genom 
att det konserverar observationer. Den stora detaljrikedomen som videoinspelningen 
bevarar och förmågan att kunna spola tillbaka, gör att det går att se samma skeende 
flera gånger och fokusera på nya saker varje gång. Nackdelen med videoinspelning är att 
det finns en viss övertro på att ljud och videoinspelning visar verkligheten som den är. 
Den visar bara ett begränsat urval av verkligheten som beror dels på operatörens 
begränsningar och dels på teknikens begränsningar. Operatören påverkar genom val av 
placering, vinkel och inställningar vad som tas upp. Tekniken påverkar urvalet genom 
vilken typ och kvalité det är på kamera och mikrofon (Bjørndal, 2005). 
 

3.2 Design av studien  

3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt 

Jag har länge varit fascinerad av spel i ensemble och hur de olika stämmorna samverkar 
för att skapa en större helhet. Speciellt den storlek av ensemble med fyra instrument 
som saxofonkvartetten är, där det finns flera olika stämmor men varje stämma har 
samtidigt en unik funktion i ensemblen. Detta medförde att spel i saxofonkvartett blev 
ett naturligt område att studera. Att jag valde att fokusera på bytet från barytonsaxofon 
till sopransaxofon specifikt berodde på den erfarenhet jag hade av de olika 
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saxofonstorlekarna vid ungefär samma tid som jag skulle välja fokus för den här studien. 
Jag kände att jag hade god erfarenhet av att spela altsaxofon, tenorsaxofon och framför 
allt barytonsaxofon i ensemble. Men jag hade väldigt lite erfarenhet av sopransaxofon 
och kände att jag i min framtida roll som saxofonlärare behövde behärska även den. Det 
föll sig sen naturligt med min studiesituation att jag under den informationssamlande 
delen av studien först spelade barytonsaxofon i ensemble parallellt med sopransaxofon 
på enskilda lektioner och därefter sopransaxofon i ensemble. Det föll sig därför naturligt 
att när jag valde vad jag skulle fokusera specifikt på inom spel i saxofonkvartett, att jag 
valde byte från barytonsaxofon till sopransaxofon. 

3.2.2 Val av dokumenterade situationer 

Jag har valt att dokumentera när jag har spelat sopransaxofon och barytonsaxofon både 
på lärarledda saxofonkvartettlektioner och självständiga saxofonkvartett repetitioner 
utan lärare. Jag har även dokumenterat egen övning på både barytonsaxofon och 
sopransaxofon, slutligen så har jag även dokumenterat enskilda lektioner på 
sopransaxofon. 
Eftersom jag i denna studie letar efter många olika typer förändringar av mitt spel och 
dess orsaker, så har jag valt att dokumentera många olika typer av händelser och 
situationer. Detta för att underlätta att kunna upptäcka förändringar som är tydligare i 
vissa specifika situationer än andra. Att jämföra en förändring av mitt spel i olika typer 
av situationer underlättar också att identifiera varför jag gör denna förändring. 

3.2.3 Genomförande av dokumentationen  

Det mesta av min dokumentation är gjord under en period. Undantaget är den 
dokumentation som är gjord på när jag spelar sopransaxofon i kvartett, som är gjord 
terminen efter övrig dokumentation. Detta på grund av schematekniska skäl som 
innebar att jag bara kunde byta saxofonstorlek i samband med terminsbyte.  
Jag har fört loggbok vid tre tillfällen då jag har övat både barytonsaxofon och 
sopransaxofon på egen hand. Jag har även fört loggbok vid en kvartettrepetition på 
barytonsaxofon. Loggboken är förd vid följande datum: 
 
28/10-2015: Egen övning på både sopransaxofon och barytonsaxofon. 
28/10-2015: Spel på barytonsaxofon vid elevledd saxofonkvartettrepetition. 
19/11-2015: Egen övning på både sopransaxofon och barytonsaxofon. 
26/11-2015: Egen övning på både sopransaxofon och barytonsaxofon. 
 
När jag har skrivit i loggboken så har jag använt mig av följande kategorier för att 
strukturera mitt skrivande: 
 
Vad jag fysiskt gör (embouchyr/stöd). 
Hur det känns. 
Intention, agenda. 
Kommunikation. 
Övrigt. 
 
Jag har även videofilmat ett antal kvartettrepetitioner, både med och utan lärare. Jag har 
även videofilmat en enskild förberedande lektion på sopransaxofon då jag börjar 
bekanta mig med sopransaxofonen inför att spela den i kvartett. Videofilmningen har 
skett på följande datum: 
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28/09-2015: Spel på baritonsaxofon vid lärarledd kvartettrepetition. 1 timme. 
13/10-2015: Spel på sopransaxofon vid enskild saxofonlektion. 1 timme. 
16/11-2015: Spel på baritonsaxofon vid lärarledd kvartettrepetition. 25 minuter. 
14/02-2016: Spel på sopransaxofon vid lärarledd kvartettrepetition. 1 timme. 
24/02-2016: Spel på sopransaxofon vid elevledd kvartettrepetition. 20 minuter. 
21/03-2016; Spel på sopransaxofon vid lärarledd kvartettrepetition. 30 minuter. 
 

3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen 

Jag delade upp videoinspelningarna i två grupper, den första där jag spelar barytonsaxofon 
och den andra där jag spelar sopransaxofon. Först tittade jag igenom båda grupperna för att 
få en överblick. Därefter tittade jag på de två grupperna var för sig med fokus på hur jag 
agerar musikalisk och hur jag kommunicerar med resten av kvartetten, både när vi spelar 
och emellan när vi diskuterar. Jag gjorde därefter en sammanställning av vilka skillnader jag 
kunde se. Dessa analyserade jag genom att tittat på de två videogrupperna parallellt med 
fokus på att få en tydligare bild av hur skillnaderna i mitt spel gestaltar sig och vad de beror 
på. 
 
Loggboken bearbetade jag genom att först göra en sammanställning av var och en av de olika 
kategorierna jag använt mig av. Därefter så har jämfört de olika kategorierna för att 
identifiera de enskilda skillnaderna jag har gjort i mitt spel och koppla dem till troliga 
orsaker. Jag har med andra ord analyserat mitt material genom att låta mitt fokus växla 
mellan del och helhet på det sätt som den hermeneutiska cirkeln beskriver (Ödman, 2007). 
 
Det sista steget i min bearbetning och analys av min dokumentation är att analysera de 
skillnader jag har identifierar i min loggbok och i mina videoinspelningar med hjälp av 
hermeneutikens förklarande tolkning. Fram till detta steg så har jag bearbetat mitt material 
genom det som hermeneutiken kallar utsägande tolkning, jag har i mitt material identifierat 
skillnader i mitt spel och orsaker till dessa som datapunkter. Detta har dock inte räckt för att 
skapa en fullgod förståelse. För att skapa en bättre förståelse hos mina mindre insatta läsare 
och även mig själv så har jag använt mig av hermeneutikens förklarande tolkning (Ödman, 
2007). 
 
Det hermeneutiska orsaksbegreppet innebär att när jag tolkar ändringarna som jag gör i 
mitt spel och vilka roller jag tar på mig när jag byter från barytonsaxofon till 
sopransaxofon så gäller dessa tolkningar just i mitt fall. En annan saxofonist som gör 
samma byte behöver inte göra samma ändringar baserade på samma faktorer. Detta 
behöver dock inte innebära att min tolkning av detta fall inte stämmer eller är relevant 
(Ödman 2007). 
 

3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och tillförlitlighet 

Relevansen av detta arbete löper risken att bli snäv eftersom jag dels studerar mig själv och 
eftersom bytet från barytonsaxofon till sopransaxofon i saxofonkvartett är ett väldigt 
specifikt ämne. Jag behöver därför vara noga med att se till att resultatet även kan skapa mer 
generell förståelse och kan kopplas till andra situationer. 
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Även tillförlitligheten av denna studie löper risken att bli något snäv eftersom jag 
undersöker ett specifikt fall. Någon annan som gör en liknande undersökning kan nå helt 
andra slutsatser. Enligt det hermeneutiska orsaksbegrepp som Ödman (2007) ställer upp så 
kan dock de slutsatser som presenteras här fortfarande för detta specifika fall vara riktiga 
och ha värde. Ett par potentiella felkällor som jag dock behöver ha med i beräkningen är dels 
att de saxofoner jag använder är av olika märke, modell och årgång. En annan är att de två 
olika kvartetterna har lite olika medlemssamansättningar och olika repertoar. 
 
Även om denna studie är fokuserad på mig så är även övriga kvartettmedlemmar och läraren 
närvarande när undersökningen genomförs. Det innebär att jag under studiens gång behöver 
beakta de etiska överväganden som Johansson och Svedner (2006) ställer upp. Jag behöver 
se till att deltagarna är medvetna om studiens syfte, deras roll i den och att de kan avböja att 
medverka. Jag behöver även se till att deltagarna förblir anonyma om jag inte först har fått 
deras tillåtelse att bli namngivna. 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av de analyser som har gjorts av den loggbok som 
har förts och de videoinspelningar som gjorts under två olika terminer då jag först har 
spelat barytonsaxofon och sedan sopransaxofon i ensemble. De teman som presenteras 
är: intonation; tempo, rytm och frasering; embouchyr, luft och artikulation; hållning, 
rörelse och motorik; ledarskap och roller. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 
 

4.1 Intonation. 

Den första skillnaden i mitt spel när det gäller intonationen är att sopransaxofonen och 
barytonsaxofonen intonerar olika på samma toner. Jag har anpassat mitt spel efter hur 
sopransaxofonen stämmer annorlunda mot sig själv jämfört med barytonsaxofonen. 
Stämningen mellan olika toner på samma instrument ser lite olika ut mellan de två 
saxofonerna. Om jag med andra ord vill få båda saxofonerna att stämma som ett piano så 
kan jag behöva hålla upp en ton på den ena saxofonen emedan jag behöver hålla ner 
samma noterade ton på den andra saxofonen och vice versa. Det är även många toner 
som kan behöva hållas upp eller ner olika mycket på de två saxofonerna. Denna skillnad 
i intonering beror dock enligt min erfarenhet som saxofonist inte enbart på att det är en 
sopransaxofon och en barytonsaxofon, lika viktiga faktorer är märke, modell och när den 
är tillverkad. Det faktum att sopransaxofonen är en äldre modell av märket Selmer och 
att barytonsaxofonen är en nyare modell av märket Yamaha bidrar i stor utsträckning 
till skillnaden i intonering. Det betyder även att det uppstår skillnader i intonering 
mellan saxofoner av samma storlek. 
 
Den andra skillnaden som jag har upptäckt när det gäller hur jag intonerar på 
sopransaxofonen jämfört med baritonsaxofonen är vad jag har för referens för hur de 
olika saxofonerna ska intoneras. Med andra ord vad jag lyssnar efter när jag avgör hur 
en specifik ton ska intoneras. På baritonsaxofonen så har jag främst en linjär referens till 
hur jag intonerar, jag intonerar med andra ord mot mina egna tidigare toner och mot en 
form av tänkt skala eller grundton. Däremot lyssnar jag i väldigt begränsad utsträckning 
efter resten av ensemblen när jag intonerar barytonsaxofonen. När jag spelar 
sopransaxofon så intonerar jag främst mot resten av ensemblen men även mot min egen 
melodilinje. Denna skillnad gör jag eftersom det enligt min erfarenhet är enklast att 
intonera mot den lägsta stämman, i det här fallet baritonsaxofonen. Detta innebär att 
resten av ensemblen har baritonsaxofonens ton som utgångspunkt. Det 
intonationsmässiga målet för mig när jag spelar baritonsaxofon är därför inte att 
intonera mot resten av ensemblen utan att se till så att de lätt kan intonera mot mig. 
Därför försöker jag då se till att jag intonerar på ett sätt som resten av ensemblen 
förväntar sig genom att intonera vågrätt med mig själv. När jag däremot spelar 
sopransaxofon som ligger överst så måste jag intonera mot alla andra i ensemblen, 
främst barytonsaxofonen men även tenorsaxofonen och altsaxofonen. Samtidigt så 
måste jag intonera mot min egen melodi. Detta kan innebära att om inte resten av 
ensemblen intonerar ordentligt så hamnar jag när jag spelar sopransaxofon i en 
situation där oavsett hur jag intonerar så låter det fel på något sätt, antigen mot någon i 
ensemblen eller mot min egen melodi. 
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4.2 Tempo, rytm och frasering.  

Den första skillnaden när det gäller tempo/rytm är att när jag byter till sopransaxofon 
från barytonsaxofon så är jag inte lika på i tempot, jag driver inte lika mycket som på 
barytonsaxofonen. Denna justering gör jag av flera anledningar. Den första är 
instrumental; barytonsaxofonen är trögare som instrument än sopransaxofonen, det tar 
lite längre tid från det att tonen sätts an till att den klingar. Det är ingen stor skillnad, 
den hamnar inte en ton efter, men om båda instrumenten spelar samma rytm på samma 
sätt så räcker det för att barytonsaxofonen ska låta lite trög och som att den släpar lite 
efter sopransaxofonen.  
 
Den andra anledningen handlar om funktion i ensemblen. Vid spel på barytonsaxofon så 
har jag basfunktion i ensemblen vilket innebär att om jag låter slö så låter hela 
ensemblen slö. Detta innebär också att när vi spelar i en stil som kräver att det finns ett 
driv och riktning framåt i musiken så är det jag som spelar barytonsaxofon som har 
huvudansvar för detta. Vid spel på sopransaxofon så har jag melodifunktion och omvänt 
problem, nämligen att om jag spelar med mycket driv så låter ensemblen stressad. Dessa 
faktorer sammantaget innebär att jag spelar med ett mer avslappnat och inte lika 
drivande förhållningssätt till tempo och rytm när jag spelar sopransaxofon jämfört med 
när jag spelar barytonsaxofon. 
 
En annan skillnad när jag byter mellan barytonsaxofon och sopransaxofon är hur jag 
förhåller mig till rytmer, sväng och frasering. Här handlar det främst om en 
funktionsmässig förändring av mitt spel från en basfunktion till en melodifunktion. Mitt 
förhållningssätt till rytmer när jag spelar barytonsaxofon är främst stödjande. Jag 
försöker skapa ett i förhållande till låten och stilen bra sväng för resten av ensemblen, på 
samma sätt som en trummis eller slagverkare. När jag spelar sopransaxofon så har jag 
ett melodiförhållande till rytmer. Detta innebär att jag har ett större fokus på att skapa 
rytmiskt intressanta melodilinjer snarare än att skapa ett allmänt sväng i ensemblen. Att 
jag har mer fokus på melodilinjer när jag spelar sopransaxofon innebär att jag är mycket 
mer aktiv och ledande när jag fraserar än jag är när jag spelar barytonsaxofon. Jag är 
mycket mer följande i mitt förhållande till frasering när jag spelar barytonsaxofon och 
följer den frasering som framförallt sopransaxofonen skapar. När det gäller sväng är det 
tvärtom, där följer jag på sopransaxofonen det sväng som framförallt barytonsaxofonen 
skapar. 
 

4.3 Embouchyr, luft och artikulation.  
 
Den första skillnad jag gör när jag byter från barytonsaxofon till sopransaxofon är att jag 
ändrar min embouchyr. Det handlar främst om att anpassa den till att sopransaxofonen 
har ett mindre munstycke än barytonsaxofonen. Anpassningen sker främst i den 
”främre” delen av embouchyren, det vill säga läpparna och musklerna runt omkring som 
håller om munstycket. Att läpparna håller om ett mindre munstycke på sopransaxofonen 
innebär att det är en mindre del av läpparna som har kontakt med munstycke och 
framför allt rörblad. Detta innebär att jag håller om mer med de delar av läpparna som 
är på sidorna av munstycket och att de trycker in mer från sidorna mot 
sopransaxofonmunstycket. När jag spelar barytonsaxofon så är mina läppar inte alls lika 
aktiva med att hålla om från sidorna, utan de håller om nästan uteslutande uppifrån och 
ner mot munstycket. Även trycket uppifrån och ner ökar när jag spelar sopransaxofon 
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jämfört med barytonsaxofon. Skillnaden är dock inte lika stor som den på trycket från 
sidorna. Sammantaget innebär det att när jag spelar sopransaxofon så är mina läppar 
mer fokuserade och håller om hårdare än när jag spelar barytonsaxofon. Det känns 
också som att sopransaxofonen är mer känslig och att det blir större skillnad när jag gör 
justeringar i hur jag håller om munstycket. Jag behöver göra större justeringar när jag 
spelar barytonsaxofon för att få samma effekt. Även den ”bakre” delen av embouchyren, 
det vill säga tungans position och formen på munhålan anpassas till bytet av saxofon, om 
än inte i lika stor grad. Jag lägger tungan i en något högre grundposition och munhålan 
får en något smalare och mer fokuserad form när jag spelar sopransaxofon. 
 
Centralt för ett blåsinstrument som saxofonen är användandet av luft och stöd, även här 
så gör jag justeringar när jag byter saxofonstorlek. Jag spelar med högre tryck på 
sopransaxofonen än jag gör på barytonsaxofonen. Det går dock inte åt lika mycket luft 
när jag spelar sopransaxofon som när jag spelar barytonsaxofon. Anledningen till att jag 
använder mig av ett högre tyck är för att göra det lägre luftflödet och tonen mer stabil. 
Det högre trycket innebär att jag har en större aktivitet och större spänning i mitt stöd 
när jag spelar sopransaxofon. Att det inte går åt lika mycket luft när jag spelar 
sopransaxofon innebär att jag kan spela mycket längre på ett andetag. Detta innebär att 
jag kan spela längre linjer innan jag behöver andas. Det går till och med att spela så långa 
linjer att om jag spelar flera långa linjer efter varandra så kan jag behöva andas på grund 
av syrebrist snarare än att jag har blåst ut all luft, ungefär som om jag hade hållit andan. 
Detta innebär också att när jag andas med sopransaxofonen så kan jag behöva blåsa ut 
gammal luft innan jag drar in ny luft. När jag spelar barytonsaxofon så behöver jag bara 
dra in ny luft när jag andas eftersom jag blåser ut så mycket luft när jag spelar. 
 
Närbesläktat till embouchyr och stöd är artikulation och även här så gör jag justeringar 
när jag byter från baritonsaxofon till sopransaxofon. Jag behöver justera min 
artikulation för att kompensera för att sopransaxofonens rörblad är mindre och inte har 
lika mycket massa. Det mindre rörbladet får till följd att sopransaxofonens rörblad blir 
känsligare och jag behöver vara försiktigare och mjukare med tungan när jag artikulerar 
på sopransaxofonen. Hade jag använt en lika hård och tydlig tunga när jag spelar på 
sopransaxofonen som jag gör när jag spelar på barytonsaxofonen så hade sopranen låtit 
mycket snärtigare. Som jag har varit inne på förut när jag skrev om tempo, rytm och 
frasering så påverkas även artikulationens timing av att sopransaxofonen har ett mindre 
och känsligare rörblad än barytonsaxofonen. Sopransaxofonen är mycket piggare vilket 
leder till att jag i min artikulation inte är lika på i timingen när jag spelar sopransaxofon 
som jag är när jag spelar barytonsaxofon, jag behöver inte kompensera för 
barytonsaxofonens större och trögare rörblad. 
 

4.4 Hållning, rörelse och motorik 
 
Skillnaden i storlek och form mellan baritonsaxofonen och sopransaxofonen innebär att 
barytonsaxofonen är avsevärt tyngre än sopransaxofonen. Dock så innebär det faktum 
att sopransaxofonen är rak att en stor del av dess vikt behöver hållas upp med höger 
tumme medans barytonsaxofonens hela vikt i princip bärs upp av selen. Skillnaderna i 
vikt och spelställning mellan saxofonerna påverkar hur jag rör mig för att kommunicera 
med resten av ensemblen. När jag exempelvis ska visa ett inslag med barytonsaxofonen 
så gör jag det med hela överkroppen. När jag visar inslag med sopransaxofonen så gör 
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jag det nästan enbart med saxofonen, jag använder den nästan som en dirigeringspinne. 
Även hur jag vid spel rör mig och ”dansar” för att känna in musiken och kommunicera 
till resten av ensemblen hur jag känner musiken anpassas till bytet av saxofon. 
Skillnaden mellan de olika saxofonernas vikt, hållning och även funktion gör att jag 
använder mig av olika rörelsemönster. 
 
Skillnaderna i storlek påverkar även mekaniken. Den gör att mekaniken på 
sopransaxofonen är lättare än den på baritonsaxofonen. Det innebär att jag behöver 
anpassa mig och vara mer avslappnad och inte använda lika mycket kraft i mina fingrar 
när jag spelar sopransaxofon jämfört med när jag spelar barytonsaxofon. Jag behöver 
även vara mindre på i timingen i mina fingrar när jag spelar sopransaxofon, på samma 
sätt som jag behöver vara mindre på i timingen i min artikulation. 
 

4.5 Ledarskap och roller. 
 

Det ledarskap och de roller som jag tar på mig när jag spelar saxofonkvartett kan delas upp i 

två kategorier. Den första är det ledarskap och de roller som jag tar på mig när jag och mina 

medmusikanter under instuderingen diskuterar vårt spel och hur vi ska utveckla det, mina 

arbetsroller. Den andra kategorien är det ledarskap och de roller jag tar på mig under spel, 

mina musiska roller.  

 
Det verkar inte vara någon större skillnad i vilka arbetsroller jag tar på mig beroende på 
om jag spelar sopransaxofon eller baritonsaxofon. I båda fallen under studien så tar jag 
främst på mig rollerna bidragare och frågeställare på lärarledda lektioner. På icke 
lärarledda repetitioner när läraren inte längre har ledarrollen och studenten som hade 
viceledarrollen tar ledarrollen, så tar jag på mig viceledarrollen. Detta gäller både när jag 
spelar barytonsaxofon och sopransaxofon. Det verkar som att jag när jag avgör vilken 
plats i ”rangordningen” jag har och i förlängningen vilka roller jag tar på mig i 
ensemblen inte i första hand utgår från instrumentstorlek. Jag verkar snarare utgå ifrån 
någon form av erfarenhetsmässig rangordning, i det här fallet vem som har varit längst 
på skolan. Under studien så är jag den näst ”äldsta” både i kvartetten där jag spelar 
barytonsaxofon och i kvartetten där jag spelar sopransaxofon. I båda fallen har jag tagit 
på mig rollen som viceledare. Det verkar som att det i första hand är personerna jag 
spelar med snarare än vilken storlek jag spelar som avgör vilka arbetsroller jag tar på 
mig. 
 
Det går däremot att se vissa skillnader i vilka musiska roller jag tar på mig vid spel på 
sopransaxofon jämfört med spel på barytonsaxofon. Vid spel på barytonsaxofon så tar 
jag på mig en stödjande roll och vid spel på sopransaxofon så tar jag på mig en solistisk 
roll. Den stödjande rollen vid spel på barytonsaxofon innebär att jag fokuserar på att 
skapa en rytmisk och intonationsmässig grund för resten av ensemblen. Att på 
barytonsaxofonen skapa en intonationsgrund för resten av ensemblen innebär att jag tar 
på mig en form av ledarroll och bestämmer vart intonationen ska ligga. Detta innebär att 
jag inte anpassar mig intonationsmässigt till resten av ensemblen, utan utgår ifrån att 
resten av ensemblen anpassar sig till mig. Dock så måste jag se till att jag intonerar mot 
mig själv på ett för resten av ensemblen förutsägbart sätt. När det gäller att skapa den 
rytmiska grunden så tar jag på mig mer av en viceledarroll eftersom jag behöver förhålla 
mig till hur melodistämman fraserar. Detta innebär att jag inte enbart rytmiserar och 
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skapar puls mot mig själv, utan jag tar även på mig att visa resten av ensemblen hur vi 
ska förhålla oss till melodistämmans frasering. Den solistiska rollen jag tar på mig när 
jag spelar sopransaxofon innebär att jag tar på mig en ledarskapsroll när det gäller att 
slå in ensemblen och visa den hur vi ska frasera. I övrigt så fokuserar jag på att skapa en 
fin melodi utifrån resten av ensemblen, så när det gäller aspekter som exempelvis 
intonation och dynamik så tar jag på mig en mer anpassande roll.  
 

4.6 Sammanfattning 
 
När jag har gått från att spela barytonsaxofon till att spela sopransaxofon så har jag gjort 
många förändringar, fler än jag först förväntat mig. Jag har förändrat allt från 
spelställning, luft, embouchyr och intonation till tempo, rytmer och artikulation. Denna 
stora mängd förändringar till trots så kan de alla mer eller mindre härledas till att jag 
har anpassat mig till två underliggande faktorer. Den första är att sopransaxofonen är 
mindre, lättare och inte lika trög som barytonsaxofonen. Den andra är att 
sopransaxofonen har melodifunktion medan barytonsaxofonen har basfunktion. 
 
Att sopransaxofonen är mindre, lättare och inte lika trög som barytonsaxofonen är de 
bakomliggande instrumentala orsakerna för de instrumentala anpassningarna jag gör. 
Att sopransaxofonen inte är lika trög som barytonsaxofonen är exempelvis orsaken till 
att jag inte är lika på i tempo och artikulation. Att mekaniken är lättare och inte lika trög 
innebär att jag är smidigare och mindre på i mina fingrar, både när det gäller styrka och 
timing. Kombinationen lättare, mindre och rak form innebär att jag har en annan 
spelställning och ett annat rörelsemönster när jag spelar på sopransaxofonen. Den 
mindre storleken innebär att luft och embouchyr behöver vara känsligare och mer 
fokuserad. Den mindre storleken i kombination med annat märke och årgång är även 
anledningen till att jag behöver anpassa mig till att de två saxofonerna intonerar olika. 
 
Bytet från barytonsaxofonens basfunktion till sopransaxofonens melodifunktion är den 
bakomliggande funktionsmässiga orsaken till de förändringar av exempelvis mina 
musiska utgångspunkter, mål och roller som inte beror på instrumentala skillnader. 
Denna funktionsanpassning påverkar främst tempo, rytm och intonation. 
Barytonsaxofonens basfunktion innebär att tar jag på mig en stödjande roll och har 
fokus på att skapa ett bra driv och en bra intonationsmässig och rytmisk grund för 
resten av ensemblen. Sopransaxofonens melodifunktion å sin sida innebär att jag tar på 
mig en solistisk roll där jag lutar mig mer mot resten av ensemblen och har fokus på att 
skapa fina melodilinjer och att leda fraseringen.  
 
Jag förknippar inte sopransaxofonens melodifunktion med en allmän ledarroll i 
kvartetten. Detta innebär att vilka roller jag tar på mig utanför spel inte påverkas av 
saxofonbytet. När det gäller vilka roller jag tar på mig vid exempelvis diskussion i 
ensemblen så baserar jag det främst på vilka mina medmusikanter är och mitt 
förhållande till dem. 
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5 Diskussion 
 
I detta kapitel diskuteras det resultat som framkommit i föregående kapitel och det 
kopplas till det teoretiska perspektivet och till den tidigare forskningen inom området. 
Detta gör med hjälp av temana: det hermeneutiska perspektivet; Instrumentala och 
funktionsmässiga förändringar; Arbetsroller och musiska roller. I detta kapitel så 
diskuteras även arbetats betydelse och idéer för fortsatt forskning inom området. 
 

5.1 Resultatdiskussion 
 

5.1.1 Det hermeneutiska perspektivet 

I detta arbete så har jag använt mig en hel del av det som enligt Ödman (2007) inom 
hermeneutiken kallas förklarande tolkning. Hade jag enbart använt mig av utsägande 
tolkning så hade resultatet inte fått det för studien nödvändiga djup. Ett exempel på detta är 
när jag presenterar resultatet för de ändringar jag gör med luft och stöd. Hade jag enbart 
använt mig av utsägande tolkning så hade jag enbart konstaterat att jag behöver mindre 
luftmängd men högre tryck när jag spelar på sopransaxofonen jämfört med 
barytonsaxofonen. Med hjälp av den förklarande tolkningen så kan jag även utforska 
orsakerna till förändringen och följder av den. Exempelvis som att när jag spelar 
sopransaxofon så behöver jag ändra när och hur jag andas; inte lika ofta och ibland så 
behöver jag andas ut och inte bara in. 
 
De ändringar av mitt spel som jag har gjort och lyft fram under detta arbete är gjorda utifrån 
mina förutsättningar och mitt fokus. Om en annan person skulle göra samma undersökning 
så skulle den kanske inte göra alla de ändringar som jag har gjort och den skulle kanske göra 
ändringar som jag inte har gjort. Exempelvis så skulle någon som är skolad i att stå still när 
den spelar förmodligen inte ändra sitt rörelsemönster utöver att anpassa inslagen. Den 
skulle förmodligen stå stilla när den spelar både sopransaxofon och barytonsaxofon. På 
samma sätt kan någon som har absolut gehör och som improviserar eller spelar på gehör 
behöva aktivt anpassa sitt gehör till att saxofonerna transponerar olika. En anpassning som 
jag som spelar efter noter och har relativt gehör inte har behövt göra aktivt. Detta är ett 
tydligt exempel på det som Ödman (2007) kallar det hermeneutiska orsaksbegreppet. De 
ändringar jag har gjort och min tolkning av dessa är inte generella och allmängilltinga, de 
gäller i mitt specifika fall. De kan dock fortfarande vara riktiga i detta fall och ha värde för 
andra och hjälpa till att skapa förståelse för deras ändringar och anpassningar vid byten av 
saxofonstorlek. 
 
Ett annat viktigt begrep inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln och samspelet 
mellan förståelse och förförståelse. Ett tydligt exempel i detta arbete är min förförståelse för 
de olika saxofonstorlekarnas roller och funktioner i en saxofonkvartett. Denna förförståelse 
var omfattande och kommer från de många olika lärare och erfarenheter jag har haft under 
min utbildning. Den påverkade i hög grad de förändringar jag gjorde av mitt spel, dessa 
skedde inte i ett vakuum. Denna förförståelse var dock inte konkret och sammanhängande 
utan bestod av flera vaga, lösryckta koncept. Genom denna studie har jag förändrat min 
förförståelse genom att konkretiserat dessa koncept, identifierat sambanden mellan dem och 
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upptäckt förändringar eller brist på förändringar som jag inte hade förväntat mig. Som 
Ödman (2007) utrycker det så förblir inte cirkeln stängd, utan den vidgas och blir en spiral. 

5.1.2 Instrumentala och funktionsmässiga förändringar, konkretisering och 
samband 

Ett tydligt exempel på hur min förförståelse har blivit mer konkret är alla de instrumentala 
och funktionsmässiga förändringar jag har gjort av mitt spel vid bytet från barytonsaxofon 
till sopransaxofon. Var och en för sig så var ingen av dem någon nyhet, de var alla ändringar 
som fans med som lösa koncept i min förförståelse av vad som behöver ändras när man 
byter från barytonsaxofon till sopransaxofon. Den totala mängden av ändringar var dock 
något som blev tydligt först när jag under arbetets gång konkretiserade var och en av alla 
dessa förändringar. Tanken att det går att göra så många förändringar vid byte av 
saxofonstorlek är en som jag inte riktigt har stött på tidigare. Harvey (1999) tar exempelvis 
bara upp att embouchyren och luften behöver anpassas. En annan konkretisering är att alla 
dessa förändringar kunde härledas ur två bakomliggande orsaker. Den första är den fysiska 
skillnaden på instrumenten, sopransaxofonen är mindre, lättare och inte lika trög som 
barytonsaxofonen. Den andra är den funktionsmässiga skillnaden, sopransaxofonen har 
melodifunktion medans barytonsaxofonen har basfunktion. 
 
Två exempel på samband som jag genom studien har lagt till min förförståelse är hur 
instrumentella och funktionsmässiga anpassningar på olika sätt samspelar på intonation och 
driv. När det gäller driv så samverkar dessa anpassningar på ett relativt enkelt förstärkande 
sätt. Anpassningen till funktion innebär att jag på sopransaxofonen inte ska vara lika på i 
drivet jämfört med barytonsaxofonen. Detta förstärks sen av den instrumentala 
anpassningen till att sopransaxofonen inte är lika trög som barytonsaxofonen. När det gäller 
intonation så är samverkan mer komplex. Den instrumentella anpassningen till att 
saxofonerna intonerar olika görs mer komplicerad av den funktionsmässiga anpassningen 
till att intonationen på de olika saxofonerna ska ha olika utgångspunkter. Tillsammans 
skapar de en sammansatt grund till hur jag anpassar min intonation till bytet av saxofon. Min 
förståelse av dessa samband kan man koppla till den samverkan mellan förståelsen för del 
och helhet som den hermeneutiska cirkeln enligt Ödman (2007) beskriver. Cirkeln beskriver 
hur förståelsen för del och helhet konstant påverkar och utvecklar varandra. Exempelvis hur 
min förståelse påverkas, när jag genom att skapa ett samband kopplar samman två 
anpassningar till en helhet. Detta påverkar även min förståelse av de enskilda 
anpassningarna. 

5.1.3. Arbetsroller och musiska roller, oväntade förändringar 

Den del av denna studie där jag har haft minst förförståelse och gjort majoriteten av de 
förändringar som jag inte förväntade mig handlar om vilka roller jag har tagit på mig. Vilka 
roller jag tar på mig i olika gruppsammanhang är något som jag före studien inte hade någon 
tydlig bild av. Jag har genom lärarutbildningen fåt en del erfarenhet av olika 
gruppdynamiker och roller, men jag har inte i någon större utsträckning undersökt hur jag 
själv fungerar i grupp. Detta innebar att jag före studien inte hade någon tydlig bild av vilka 
rollmässiga förändringar jag skulle eller inte skulle göra. 
 
Jag hade inte förväntat mig att jag skulle vara så flexibel i vilka roller jag tog på mig, jag 
trodde att jag skulle ha en tydligare dragning till en eller ett par roller. Istället verkar det 
som att jag i hög grad anpassar mig till den aktuella gruppen och uppgiften. Vid spel i 
kvartett så anpassar jag mig på lite olika sätt till det som Lennéer-Axelson och Thylefors 
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(2005) kallar formella och informella roller. De formella rollerna i kvartettsamanhang är för mig 

de olika musiska rollerna vid spel. Detta innebär att vilka musiska roller jag tar på mig baserar jag 

på vilket stycke vi spelar och vilken saxofonstorlek jag spelar på. De roller som finns vid 

diskussion och instudering ser jag dock som informella och där baserar jag vilka jag tar på mig på 

övriga medlemmar i gruppen. Värt att notera är att jag inte ser ledarrollen vid instudering som en 

formell roll knuten till en viss stämma. Något som enligt Blum (1987) görs i en del traditioner. Det 

faktum att jag väljer vilka roller jag tar på mig vid instudering utifrån vilka mina medmusiker är, 

ligger i linje med de resultat som King (2006) kommit fram till. Jag bekräftar även Kings (2006) 

resultat att roller kan skifta, genom att jag byter roller för att fylla igen luckor som uppstått vid 

egna repetitioner när läraren inte är närvarande. 

 

5.2 Arbetets betydelses 
 
Denna studie har ökat min förståelse för vad det innebär att spela och även undervisa en 
saxofonkvartett. Detta genom att skapa en djupare och mer konkret förståelse för de 
olika anpassningar, fokus och prioriteringar som behövs göras på de olika 
saxofonstorlekarna. Förhoppningsvis så kan jag även överföra denna kunskap till andra 
musikaliska sammanhang. Den kan exempelvis fungera som utgångspunkt för att bredda 
min förståelse för de olika rollerna i körsång. 
 
Min förhoppning är att andra musiklärare ska kunna ta till sig de resultat som har 
framkommit i denna studie och använda sig av dem i sin ensembleundervisning. Detta 
gäller främst vid undervisning av saxofonkvartett, men förhoppningsvis även vid 
undervisning av allt från stråkkvartett, till folkensemble, kör och rockgrupp. 
Förhoppningsvis så kan studien ge dessa lärare en bättre förståelse för rollerna, 
anpassningarna och prioriteringarna på de positioner i ensemblen som de inte själva har 
så stor erfarenhet av att spela. Studien kommer förmodligen inte att ha så stor betydelse 
för lärare i andra ämnen än musik. Men den kan förhoppningsvis även ge exempelvis 
idrottslärare en ingång till djupare förståelse för de olika rollerna i ett lag vid lagsport. 
 

5.3 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten 

 
En idé för fortsatt forskning inom saxofonkvartett skulle vara att göra fler 
undersökningar av byten mellan de olika saxofonstorlekarna. Att komplimentera min 
undersökning av bytet från barytonsaxofon till sopransaxofon med undersökningar av 
andra byten. Exempelvis det omvända bytet från sopransaxofon till barytonsaxofon eller 
att byta mellan de andra storlekarna altsaxofon och tenorsaxofon. Upp till tolv olika 
bytesvarianter är möjliga. Därefter så skulle det kunna göras en metastudie av resultatet 
av alla dessa undersökningar av olika byten av saxofonstorlek. 
 
En annan idé för fortsatt forskning är att göra ett liknande byte av instrument i en annan 
ensembleform. Exempelvis byta mellan elgitarr och elbas i en rockgrupp, eller mellan 
violin och viola i en stråkkvartett. 
 
En tredje idé är att göra en intervjustudie av en saxofonkvartett, liknande den som Blum 
(1987) gjorde av en stråkkvartett. 
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